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Skripsi
ini
membahas
tentangapakahdenganmedia
pembelajarankartubergambardapatmeningkatkanketerampilanmembaca di Kelas I
Tema 1 di Madrasah IbtidaiyahSwastaSalamah Kota Jambi.Jenis penelitian ini
adalah Penelitian Tindakan (operationresearch) yakni penelitian yang bermaksud
mencari solusi terbaik terhadap proses dan hasil melalui tindakan yang berulang
kali
dilakukan,sedangkanpengumpulan
data:
metode
observasidanevaluasiterhadap
proses
pembelajaran
yang
dilakukan.
Subjekpenelitianyaknisiswakelas I padaMadrasah IbtidaiyahSwastaSalamah Kota
Jambi.Berdasarkanhasilpenelitian Bila dilihat skorrata-rata hasil tes siklus I 2,7
dengan kriteria sedang. Sedangkan untuk siklus II dilaksanakan kembali
berdasarkan hasil refleksi siklus sebelumnya maka didapat skor rata-rata 3,6
dengan kriteria tinggi.Pada penerapan permainan kartu bergambar ini ada
peningkatan skor keterampilan membacasiswa dari skor awal ke siklus I ke siklus
II dengan peningkatan skor sebesar 0,5 (skor awal ke siklus 1) dan 0,9 (siklus 1 ke
siklus 2), kemudian observasi juga terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa dari
siklus I ke siklus II dengan skor rata-rata peningkatan sebesar 21,67 %. Hal ini
menunjukkan bahwa pembelajaran tematik dengan menggunakan permainan kartu
bergambar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas I B di Madrasah
Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi selama proses pembelajaran. Selainitujugaterjadi
peningkatan mengajar guru dari siklus I ke siklus IIdenganskor rata-rata
peningkatansebesar 14,10%.Hal ini menunjukkan bahwa guru mengalami
perbaikan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran tematik dengan
menggunakan permainankartubergambar sebagai upaya untuk meningkatkan
keterampilanmembaca siswa kelas I B Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi
Kata Kunci :PermainanKartuBergambar, KeterampilanBergambar
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.
Lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan
Nasional telah membawa dampak positif bagi pembelajaran Bahasa Indonesia.
Hal ini mencerminkan dengan diangkatkannya membaca, menulis dan berhitung
sebagai kemampuan dasar berbahasa yang secara dini dan berkesinambungan
menjadi perhatian dan kegiatan di sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dari
kelas I.
Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial,
dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam
mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu
peserta

didik

mengenal

dirinya,

budayanya,

dan

budaya

orang

lain,

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang
menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan
analitis dan imaginatif yang ada dalam dirinya.
Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar komunikasi. Dengan
pendekatan komunikatif ini siswa harus diberi kesempatan untuk melakukan
komunikasi Baik secara lisan maupun tulisan. Supaya siswa mampu
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka
siswa perlu dilatih sebanyak-banyaknya atau diberi kesempatan seluas-luasnya
untuk

melakukan

kegiatan

berkomunikasi.

Dengan

mempertimbangkan

karakteristik anak yang lebih memperhatikan terhadap sesuatu yang menarik
perhatian mereka, membangkitkan minat dan motivasi belajar serta melatih
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imajinasi anak, maka penerapan media gambar dalam pembelajaran bahasa
Indonesia khususnya untuk meningkatkan kemampuan bercerita anak dapat
dilakukan secara optimal.
Peran guru dalam proses membelajarkan anak semakin penting karena di
masa depan guru tidak lagi merupakan sumber informasi atau
penyampaian pengetahuan kepaada anak melainkan lebih merupakan
fasilitator yang mempermudah anak belajar. Cara-cara mengajar
konvensional, sudah selayaknya diperbaharui dan dikembangkan.
Disinilah pentingnya pemahaman guru terhadap berbagai pendekatan
dalam pembelajaran. Dalam pendekatan holistic atau terpadu, suatu objek
akan terlihat maknanya apabila diamati secara menyeluruh, bukan
terpisah-pisah. Pendekatan ini merupakan aplikasi pendekatan dari Gestalt
dalam pendekatan pembelajaran, aplikasi pendekakatan Gestalt dapat
dilihat sebagai berikut:
1. Pengembangan Isign
2. Pembelajaran yang bermakna
3. Perilaku bertujuan
4. Prisip kesesuaian dengan lingkungan anak
5. Transfer dalam pembelajaran. (Agus Taufiq dkk, 2012: 6.13)
Kegiatan yang menarik dan menyenangkan merupakan suatu bagian
penting dalam mendorong perkembangan bahasa, karena anak harus mampu
mengungkapkan dan menggunakan kata-kata, untuk mendorong anak agar mampu
mengungkapkan diri dengan kata-kata, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah
melalui permainan bahasa dalam bentuk permainan berbicara atau permainan
deskriptif. Permainan deskriptif adalah permainan yang menuntut anak–anak
untuk menguraikan benda dengan mendorong anak untuk mencari kata-kata dan
membantu mereka berbicara serta berpikir dengan lebih jelas, salah satu
contohnya permainan pemberian gambar.
Salah satu fokus pembelajaran Bahasa di Sekolah Dasar yang memegang
peranan penting ialah pembelajaran membaca, tanpa memiliki kemampuan
membaca yang memadai sejak dini, anak akan mengalami kesulitan belajar
dikemudian hari. Kemampuan membaca menjadi dasar utama tidak saja
pembelajaran bahasa sendiri, tetapi juga bagi pembelajaran mata pelajaran lain.
Dengan membaca siswa akan memperoleh pengetahuan yang sangat bermanfaat
bagi pertumbuhan dan perkembangan daya nalar, sosial dan emosional.
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Peranan guru kelas I memegang peranan penting dalam bidang pengajaran
Bahasa Indonesia khususnya membaca. Tanpa memiliki kemampuan membaca
yang memadai sejak dini maka anak akan mengalami kesulitan belajar di
kemudian hari. Kemampuan membaca menjadi dasar yang utama tidak saja bagi
pengajaran Bahasa Indonesia sendiri, akan tetapi juga bagi pengajaran mata
pelajaran lain.
Saat ini masih banyak guru yang belum melakukan fungsinya sebagai guru
yang profesional. Masih banyak yang melalaikan tugas sebagai guru. Guru hanya
bertugas menyelesaikan target materi dalam kurikulum setiap akhir semester atau
setiap tahun. Namun, tidak memperhatikan masih terdapat ketidakseimbangan
antara target kurikulum dengan daya serap yang dicapai peserta didik. Guru
kurang mengenal siswa secara menyeluruh sehingga tidak bisa membedakan
antara siswa yang lemah dengan siswa yang pandai dalam menerima pelajaran.
Pembagian tugas mengajar kelas harus betul-betul sesuai kemampuan guru,
khususnya guru kelas I harus guru yang bisa mengenal siswa secara keseluruhan.
Tujuan Pendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dapat dipilah
menjadi tiga kelompok sebagai berikut:
1. Menanamkan kemampuan dasar baca-tulis-hitung.
2. Menanamkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat
bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya.
3. Mempersipakan siswa untuk mengikuti Pendidikan di SMP. (Wardani
dkk: 2009: 2.6-2.7)
Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah belum
memanfaatkan media pembelajaran sebagai penunjang kegiatan pembelajaran.
Dengan demikian perlu pemanfaatan media pembelajaran agar siswa mudah
menangkap dan mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu media pembelajaran
yang dapat digunakan adalah media gambar. Media gambar ini menarik bagi
siswa karena dari media tersebut banyak tema yang dapat dipilih untuk
dikembangkan dan semua siswa memperoleh kesempatan yang sama selain itu
mereka mendapatkan pengalaman yang berharga dan secara tidak langsung dapat
meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran membaca.
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Media pembelajaran merupakan salah satu komponen dan merupakan
bagain integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa agar
pembelajaran berlangsung efektif, guru hendaknya menyiapkan dan menggunakan
media pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif
dan efesien. (Asep Herry Hernawan dkk, 2013: 11.21)
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melaksanakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) dengan judul : Penerapan Permainan Kartu Bergambar
Untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca di Kelas I Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Salamah Kota Jambi.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa
masalah sebagai berikut:
1. Kemampuan siswa dalam membaca untuk tahap permulaan masih kurang.
2. Guru kurang memperhatikan media yang digunakan dalam pembelajaran.
3. Guru

hanya

mengejar

target

materi

yang sesuai

kurikulum

tanpa

memperhatikan daya serap yang dicapai oleh siswa.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan
pada peningkatan keterampilan membaca di Kelas I Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Salamah Kota Jambi melalui penerapan permainan kartu bergambar.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut: Apakah dengan menggunakan media
permainan kartu bergambar dapat meningkatkan keterampilan membaca di Kelas I
Tema 1 di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah Kota Jambi ?
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan keterampilan membaca
di Kelas I di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah Kota Jambi

F. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :
1. Bagi siswa, Agar prestasi belajar siswa menjadi baik, sehingga kemampuan
dalam membaca siswa meningkat.
2. Bagi guru
Sebagai bahan masukan bagi guru Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah,
bahwa dengan menggunakan permainan kartu bergambar dapat meningkatkan
keterampilan membaca siswa sehingga tujuan pendidikan tercapai.
3. Bagi sekolah
Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam memfasilitasi penggunaan media
pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah Kota Jambi.
4. Bagi peneliti
Sebagai pedoman pada saat menjadi guru bahwa dengan menggunakan
permainan kartu bergambar dapat menarik minat anak untuk belajar dan
meningkatkan kemampuan membaca siswa.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
G. Kajian Teoritik
Landasan teori ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa penelitian
ini bukan penelitian baru, sudah banyak ditemukan penelitian semisal dilakukan
oleh para peneliti sebelumnya. Kajian pustaka ini digunakan sebagai bahan
perbandingan atas karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan atau
kelebihan yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, kajian pendahulu juga
mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada
sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk
memperoleh landasan teori ilmiah.
1. Pengetian Media
Media sebagai sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara
atau saluran dalam kegiatan komunikasi antara komunikator atau komunikan.
Oleh karena itu proses layanan merupakan proses komunikasi dan berlangsung
dalam suatu sistem, maka media layanan menempati posisi yang cukup penting
sebagai salah satu komponen system layanan. Tanpa media, komunikasi tidak
akan terjadi dan proses layanan sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa
berlangsung secara optimal.
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti
“tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Menurut Brove dalam asy-har (2010:2)
istilah perantara atau pengantar ini digunakan karena fungsinya sebagai
perantara atau pengantar pesan dan informasi dari si pengirim (sender) pesan
kepada si penerima (receiver).
Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari
medium yang berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara sumber
pesan dengan penerima pesan. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran maka
media pembelajaran adalah perantara yang digunakan guru (sumber pesan)
untuk menyampaikan pesan kepada siswa (penerima pesan). Secara sederhana
dapat dikemukakan bahwa media pembelajaran adalah saluran yang digunakan
guru untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa agar pesan
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tersebut dapat diserap dengan cepat dan tepat. (Asep Herry Hernawan dkk,
2013: 11.22)
Realisasi penggunaan media dalam dalam proses pembelajaran
diantaranya

tentu

harus mempertimbangkan

karakteristik materi

dan

karakteristik media. Anitah (2010 : 89) menjelaskan pertimbangan dalam
memilih media antara lain tujuan pembelajaran, ketersediaan, ketepatgunaan,
biaya mutu teknis dan kemampuan guru. Berkaitan dengan pernyataan di atas
bahwa ada implikasi dalam proses layanan jika salah satu faktor pemilihan
tersebut tidak terpenuhi. Untuk itu seorang guru harus benar-benar
mempertimbangkan dalam memilih dan menentukan sebuah media yang akan
digunakan dalam layanan karena akan berimplikasi pada tujuan proses
pembelajaran yang akan dicapai.
Siswa SD di kelas I sangat dibutuhkan pengetahuan tentang cara menulis
dalam Bahasa Indonesia, untuk itu guru perlu teknik dan metode yang sesuai
dalam penerapan proses pembelajaran yang diterapkannya. Proses penulisan
satu karangan mesti menentukan topik yang akan dibuat.
Pada tahap pra penulisan kita telah menentukan topik dan tujuan
karangan, mengumpulkan informasi yang relevan serta membuat kerangka
karangan. Dengan selesainya itu semua berarti kita telah siap untuk menulis.
(Suparno, Yunus: 2011: 1.22)
Proses

pembelajaran

terkait

penggunaan

media

adalah

untuk

mempermudah siswa dalam memahami bahasa yang digunakan manusia
melalui gambar yang dianggap sesuai dengan anak SD. Adapun bahasa
manusia memiliki tujuh ciri yakni:
Pertama, bahasa manusia memiliki sistem terpisah, namun saling terkait, baik
pada tata bunyi, tata bahasa maupun isyarat.
Kedua, bahasa manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru.
Ketiga, manusia membedakan antara isi pesan yang terkomunikasikan dan
label yang mewakili isi pesan.
Keempat, dalam komunikasi manusia, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan
makna yang didengar.
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Kelima, bahasa manusia bukan diturunkan melainkan dipelajari.
Keenam, sesuatu yang diutarakan dapat merujuk ke masa lampau dan masa
yang akan datang.
Ketujuh, bahasa manusia dipelajari anak-anak dari orang dewasa dari generasi
ke generasi. (Yusi Rosdiana dkk, 2009: 1.10-1.12)
Pendapat Ornstein yang dikutip oleh Asep Herry Hernawan (2013:
11.23-11.24) mengemukakan bahwa penggunaan media pembelajaran dapat
memberikan manfaat dalam hal-hal berikut:
a. Membangkitkan motivasi belajar siswa
b. Membantu meningkatkan pemahaman
c. Menyediakan berbagai pengalaman belajar
d. Memperkuat proses belajar
e. Memenuhi minat yang bervariasi
f. Mendorong siswa terlibat aktif dalam pembelajaran
g. Mengubah dan membentuk sikap.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media
layanan adalah bahan, alat, maupun metode/teknik yang digunakan dalam
kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan maksud agar proses
interaksi komunikasi edukatif antara guru dan siswa dapat berlangsung secara
efektif dan efesien sesuai dengan tujuan layanan yang telah dicita-citakan.
2. Jenis-jenis Media
a. Media Cetak
Media cetak adalah jenis media yang paling banyak digunakan
dalam proses belajar. Jenis media ini memiliki bentuk sangat bervariasi,
mulai dari buku, brosur, leaflet, studi guide, jurnal dan majalah ilmiah
(Sanaky, 2000 : 50). Sedangkan menurut Munadi (2008 : 98) buku
merupakan sumber belajar yang dibuat untuk keperluan umum dan biasanya
seorang siswa yang membaca buku masih membutuhkan bantuan orang lain
(guru atau orang tua) untuk menjelaskan kandungannya.
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Dua komponen teknologi cetak adalah bahan teks verbal dan visual.
Pengembangan kedua jenis bahan pembelajaran tersebut sangat tergantung
pada teori persepsi visual, teori membaca pengolahan informasi oleh
manusia, dan teori belajar. Menurut Asyhar (2010 : 111-113) mengatakan
teks berbasis cetakan menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan pada
saat merancang, yaitu:
a. Konsistensi
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal konsistensi adalah:
1. Menggunakan konsistensi format dan halaman ke halaman dan
mengusahakan agar tidak menggabungkan cetakan huruf dan ukuran
huruf.
2. Usahakan untuk konsistensi dalam jarak spasi, jarak antara judul dan
baris pertama serta garis samping supaya sama dan antara judul dan
teks utama. Spasi yang tidak sama sering dianggap buruk, tidak rapi
dan bahkan membingungkan pembaca (peserta didik) memahami
urusan materi.
b. Format
Beberapa petunjuk pembuat format media cetakan adalah:
1. Jika paragraf panjang sering digunakan, wajah satu kolom lebih
sesuai; sebaliknya jika paragraf tulisan pendek-pendek, wajah dua
kolom akan lebih sesuai.
2. Isi yang berbeda supaya dipisahkan dan dilabelkan secara visual.
3. Taktik dan strategi pembelajaran yang berbeda sebaliknya dipisahkan
dan dilabelkan secara visual.
c. Organisasi
Beberpa petunjuk yang perlu diperhtikan adalah:
1. Upaya agar selalu menginformasikan kepada peserta didik/pembaca
mengenai dimana atau sejauh mana mereka dalam teks itu. Peserta
didik harus mampu melihat sepintas bagian atau bab berapa mereka
baca. Jika memungkinkan, siapkan piranti yang memberikan orientasi
kepada peserta didik tentang posisinya dalam teks secara keseluruhan.
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2. Susunlah teks sedemikian rupa sehingga informasi mudah diperoleh.
3. Kotak-kotak dapat digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari
teks.
d. Daya Tarik
Perkenalkan setiap bab atau bagian baru dengan cara yang berbeda.
ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk membaca terus.
e. Ukuran Huruf
1. Pilihlah ukuran huruf yang sesuai dengan siswa, pesan dan
lingkungannya.
2. Hindari penggunaan huruf kapital untuk seluruh teks karena dapat
membuat proses membaca itu sulit.
f. Dan penggunaan spasi kosong
1. Gunakan spasi kosong lowong tak berisi teks atau gambar untuk
menambah kontras.
2. Sesuaikan spasi antar baris untuk meningkatkan tampilan dan tingkat
keterbacaan
3. Tambahkan spasi antara paragraf untuk meningkatkan tingkat
keterbacaan.
Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa buku adalah
media yang bersifat fleksibel (luwes) dan biaya pengadaannya relatif lebih
murah jika dibandingkan dengan pengadaan media lain. Pemanfaatan media
cetak ini sangat fleksibel. Fleksibelitas pemanfaatan media cetak ini mencakup
fleksibelitas tempat dapat digunakan di mana saja dan kapan saja yang
berbentuk buku cetak yang berisikan materi dan gambar serta kemampuan
untuk dipadukan atau diintegrasikan dengan media lain seperti program audio
dan video.
3. Media Audio-Visual
Media Audio-Visual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam
satu proses. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat
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berupa pesan verbal dan non verbal yang baik dan mengandalkan penglihatan
maupun pendengaran Asyhar (2010:53).
Pembelajaran audio-visual dapat dikenal dengan mudah karena
menggunakan perangkat keras di dalam proses pembelajaran. Peralatan
audiovisual memungkinkan pemroyeksikan gambar hidup, pemutaran kembali
suara dan penayangan visual yang berukuran besar. Pembelajaran audiovisual
didefinisikan sebagai produk dan pemanfaatan bahan belajar yang berkaitan
dengan pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara
eksklusif tidak selalu harus tergantung pada pemahaman kata-kata dan simbolsimbol sejenis.
Media video dapat diklasifikasikan sebagai media audio-visual. Media
ini dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) secara
bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi (Asyhar, 2010 :
84). Media video telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari
hiburan,

sampai

bidang pendidikan dan

layanan,

media

ini

dapat

mengungkapkan objek dan peristiwa seperti keadaan yang sesungguhnya.
Media video layanan ini dirancang dan diproduksi untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi layanan. Manfaat dari media video sebagai media
layanan karena dalam proses layanan informasi secara nyata didapat dalam
kegiatan layanan ini untuk menjembatani keterbatasan pengalaman siswa
terhadap objek dan memungkinkan siswa akan dapat mengamati secara
langsung tentang wujud benda sesungguhnya.
4. Media Gambar
Gambar atau seperti fotografik termasuk ke dalam gambar diam/mati
(still pictures), misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat atau
objek lainnya yang ada kaitannya dengan isi/bahan pembelajaran yang akan
disampaikan kepada siswa. (Sri Anitah, 2009: 6.19)
Berpijak dari beberapa pengertian di atas maka kami simpulkan
bahwa media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Hal ini
dikarenakan siswa lebih menyukai gambar, apalagi jika dibuat gambar yang
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berwarna-warni dan disajikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak
didik. Tentu media gambar tersebut akan menambah semangat siswa dalam
mengikuti proses pembelajaran.
Gambar banyak digunakan guru sebagai media dalam proses belajar
mengajar, sebab mudah diperoleh, tidak mahal, dan efektif. Di dalam bukubuku, majalah, dan surat kabar, banyak gambar yang pada suatu saat dapat
digunakan dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran.
Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dan
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran adalah
segala

sesuatu

yang

digunakan

guru

untuk

menyampaikan

pesan

pembelajaran yang dapat merangsang, menarik perhatian dan memudahkan
anak didik sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan. Dengan
demikian di samping berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk
menyalurkan pesan, media pembelajaran juga berfungsi mempermudah anak
didik untuk belajar.
5. Kemampuan Membaca
a. Pengertian Kemampuan
Kemampuan membaca merupakan hal yang sangat urgen dalam
mempelajari segala ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu
berkembang. Membaca merupakan kemampuan yang sangat kompleks.
Membaca tidak sekadar kegiatan memandangi lambang-lambang tertulis
semata, bermacam-macam kemampuan dikerahkan oleh seseorang pembaca
agar ia mampu memahami materi yang dibacanya. Pembaca berupaya agar
lambang-lambang yang dilihatnya itu menjadi lambang-lambang yang
bermakna baginya.
Pencapaian kemampuan dan hasil belajar yang maksimal setidaknya
ada 8 tipe belajar seperti yang diungkapkan oleh Gagne yang dikutip Sri
Anitah ( 2009: 2.17-2.18) berikut:
1) Signal learning (belajar melalui isyarat)
2) Stimulus respon learning (belajar melalui ransangan tindak balas)
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3) Chaining learning (belajar melalui perangkaian)
4) Verbal association learning (belajar melalui perkaitan verbal)
5) Discrimination learning (belajar melaui membeda-bedakan)
6) Concept learning (belajar melaui konsep)
7) Rule Learning (belajar melalui aturan-aturan)
8) Problem solving learning (belajar melalui pemecahan masalah)
b. Pengertian Membaca
Membaca atau bahasa pada hakikatnya didukung oleh bunyi ujaran,
yaitu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fonem merupakan satuan
bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna.
Bagaimana proses menghasilkan bunyi bahasa? Proses pembentukan bunyi
bahasa melibatkan tiga faktor, yaitu alat ucap, sumber tenaga dan rongga
pengubah getaran. (Yusi Rosdiana skk, 2009: 2.2)
Berdasarkan ada tidaknya hambatan terhadap arus udara yang mengalir
dari paru-paru, fonem dibedakan atas vokal dan konsonan. Bunyi vokal
dihasilkan apabila udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat
hambatan. Berdasarkan proses menghasilkannya, vokal digolongkan atas
beberapa tinjauan sebagai berikut:
1) Posisi bibir;
2) Tinggi rendahnya lidah;
3) Maju mundurnya lidah dapat dibedakan: vocal atas i/ dan /u/, vocal
tengah /e/ dan vocal bawah /a/.
Konsonan dalam Bahasa Indonesia dapat digolongkan berdasarkan tiga
faktor:
1) Bergetar atau tidaknya pita suara : konsonan bersuara dan konsonan
tidak bersuara;
2) Daerah artikulasi: bilabial, labiodental, alveolar, palatal, velar, glottal;
3) Cara artikulasi: hambat, frikatif, nasal, getar atau lateral. (Yusi
Rosdiana skk, 2009: 2.5 – 2.6)
Membaca sebagai proses perkembangan, ini dapat dilihat bahwa
kemajuan kemampuan membaca pada umumnya bergerak teratur, anak yang
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tidak dapat membaca karena belum cukup matang, mereka akan meminta
kesabaran guru untuk menanti dia sampai pada tingkat kematangannya.
Kesiapan anak didik itu harus dikembangkan pada setiap taraf
perkembangan kemampuannya. Oleh karena itu, guru harus betul-betul
menyiapkan kesiapan anak tersebut pada taraf sebelumnya. Ada dua hal
yang harus diperhatikan guru dalam proses perkembangan membaca anak.

6. Langkah-Langkah Permainan Kartu Bergambar
Permainan kartu bergambar dapat memberikan suatu situasi belajar
yang santai dan menyenangkan. Siswa dengan aktif dilibatkan dan dituntut
untuk memberikan tanggapan dan keputusan. Dalam memainkan suatu
permainan, siswa dapat melihat sejumlah kata berkali-kali, namun tidak dengan
cara yang membosankan. Guru perlu banyak memberikan sanjungan dan
semangat. Hindari kesan bahwa siswa melakukan kegagalan. Jika permainan
sukar dilakukan oleh siswa, maka guru perlu membantu agar siswa merasa
senang dan berhasil dalam belajar. Ada beberapa permainan kartu bergambar
antara lain sebagai berikut:
a. Memilih Kata
Cara membuat: Pada kartu yang panjang ditempeli sebuah gambar
sederhana. Di samping gambar ditulis suatu pilihan tiga kata, satu yang
sesuai dengan gambar dan dua yang mirip dengan gambar. Pada punggung
kartu warnai suatu ruang untuk menyatakan kata yang benar. Kemudian
disediakan jepit kertas.
Cara Bermain: Dua orang siswa memutuskan kata mana yang sepadan
dengan gambar, kemudian menaruh jepit di samping kartu kata itu. Untuk
mengecek baliklah kartu.
b. Melengkapi Kalimat
Pada kartu yang panjang tertulis kalimat dengan satu kata hilang. Pada kartu
tersebut diberi celah untuk kata-kata yang hilang. Kemudian membuat kartu
gambar yang cocok dengan celah itu.
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Cara membuat: Sebuah kalimat ditulis diatas kartu panjang dengan satu
kata dihilangkan. Pada kata yang dihilangkan tersebut dilubangi untuk
menyelipkan kartu yang cocok untuk melengkapi kalimat. Kemudian
membuat kartu-kartu kata yang salah satunya cocok untuk celah pada kartu
kalimat.
Cara Bermain: Satu atau dua orang membaca kalimat dan mencocokkan
kartu-kartu gambar dalam spasi yang kosong. Kemudian siswa menyelipkan
kartu kata yang cocok pada celah kartu kalimat.
c. Batu Loncatan
Cara Membuat: Karton atau kertas digunting menjadi sejumlah bundaran.
Pada bundaran tersebut ditulis nama anggota keluarga atau teman-teman.
Kertas dapat bermacam-macam warna.
Cara Bermain: Guru melakukan suatu perintah, misalnya “Loncat ke
Ayah”. Siswa harus menemukan bundaran yang benar dan melompat disitu
sambil menunggu perintah selanjutnya. Dapat juga diubah menjadi sebuah
permainan pembentukan kalimat. Dengan memasukkan kata kerja dan
bagian-bagian lain dari bahasa lisan. Siswa harus melompat ke bundaranbundaran itu dalam urutan yang benar agar tersusun sebuah kalimat.
(metode permainan kartu bergambar. http://caramengajarefektif.blogspot.
co.id/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_34.html)
Pengembangan bahasa anak pada dasarnya

dipengaruhi oleh

beberapa faktor, seperti: faktor internal (diri anak itu sendiri) serta faktor
eksternal, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, maupun lingkungan
kelas yang baru tempat anak bermain di Taman Kanak-Kanak. Taman KanakKanak sebagai salah satu lembaga pendidikan untuk anak usia empat sampai
enam tahun wajib memberikan fasilitas dalam mengembangkan seluruh aspek
perkembangan anak secara optimal, salah satunya adalah membaca dini.
Taman Kanak-kanak merupakan taman bermain bagi anak, dimana dalam
bermainnya itu anak mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang
bermakna. (Yulinar, 2010: 2-3)
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Kartu kata atau Flashcard atau Education Card adalah kartukartu bergambar yang dilengkapi kata-kata, yang diperkenalkan oleh Glenn
Doman, seoarang dokter ahli bedah otak dari Philadelphia Amerika Serikat.
Gambar-gambar pada flashcard dikelompok-kelompokkan antara lain seri
binatang, buah-buahan, pakaian, warna, bentuk-bentuk angka dan sebagainya.
Tujuan dari metode ini adalah melatih kemapuan otak kanan untuk mengingat
gambar dan kata-kata, sehingga perbendaharaan kata dan kemampuan
membaca anak dapat dilatih dan ditingkatkan. (Arifah Wardhani, 2012, 16)
Kartu kata bergambar ini akan menjadi media yang nantinya
saat pembelajaran, siswa akan menemui macam-macam kartu yang berbeda
tulisan serta gambarnya. Dan dalam penggunaannya bisa divariasikan dengan
kartu kalimat dan kartu huruf. Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa media kartu kata bergambar adalah media peraga pada
pembelajaran baca tulis huruf alphabet yang berbentuk kartu bergambar yang
berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada siswa yang berupa huruf
vokal dan konsonan dan bagaimana cara membaca yang baik dan benar serta
menstimulasi siswa, memperkuat daya ingat dan kemampuan berfikir siswa.

7. Kekurangan dan Kelebihan Permainan Kartu Bergambar
Menurut Daryanto (2011 : 100) kelebihan media gambar sebagai
berikut:
a. Mudah dimanfaatkan di dalam kegiatan belajar mengajar karena praktis
tanpa memerlukan perlengkapan apa-apa.
b. Harganya relatif murah dari pada jenis-jenis media pengajaran lainnya.
c. Gambar dapat dipergunakan dalam banyak hal, untuk berbagai jenjang
pengajaran dan berbagai disiplin ilmu.
d. Gambar dapat menerjemahkan konsep atau gagasan yang abstrak menjadi
lebih realistik.
Menurut Daryanto (2011: 101) kekurangan media gambar antara lain:
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a. Beberapa gambarnya sudah cukup memadai, tetapi tidak cukup besar
ukurannya jika digunakan untuk tujuan pengajaran kelompok besar,
kecuali jika diproyeksikan melalui proyektor.
b. Gambar adalah berdimensi dua sehingga sukar untuk melukiskan bentuk
sebenarnya yang berdimensi tiga.
c. Gambar tetap tidak memperlihatkan gerak seperti halnya gambar hidup.
H. Kerangka Berpikir

Kondisi Awal

Guru Kelas:
Model
Pembelajaran
yang Diterapkan

Siswa :
Rendahnya
Keterampilan
Membaca

Siswa: Rendahnya
Keterampilan
Membaca

Menggunakan
Media Permainan
Bergambar

Siklus I:
Penggunaan
Permainan Kartu
Bergambar

Kondisi Akhir

Melalui Penerapan
Permainan Kartu
Bergambar Dapat
Meningkatkan
Keterampilan
Membaca Siswa

Siklus II:
Tindakan Dari
Hasil Permainan
Kartu Bergambar

Gambar 2:1
Siklus Tindakan PTK
I. Studi Relevan
Tulisan Putri Rahayu dalam Judul Skripsi nya (PTK) yang berjudul:
“Penerapan Media Buku Gambar Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis
Karangan Sederhana Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas III
Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Perumnas Kota Baru Kecamatan Jelutung Kota
Jambi” menyimpulkan bahwa berdasarkan siklus I, Siklus II dan Siklus III
terdapat peningkatan pembelajaran.
Tulisan Roisatul Mu‟alimah dalam Judul Skripsi nya (PTK) yang berjudul:
“Penerapan Media Buku Bergambar Tanpa Teks dengan Tema “Tanah Airku”
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Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Sederhana Pada Mata
Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa kelas III SD Negeri 93/IX Tempino”
menyimpulkan bahwa berdasarkan siklus I, Siklus II dan Siklus III terdapat
peningkatan pembelajaran.
Penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti,
yakni sama-sama menggunakan media pembelajaran yang berupa buku
bergambar. Hanya pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada
meningkatkan keterampilan membaca di Kelas I di Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Salamah Kota Jambi melalui penerapan permainan kartu bergambar. Pada
penelitian ini penulis berupaya untuk mengemukakan solusi untuk meningkatkan
keterampilan membaca siswa dengan cara bermain dengan gambar yang unik
untuk menarik minat belajar siswa dalam proses pembelajaran dan meningkatkan
hasil belajar siswa.
J. Hipotesis Tindakan
Data hasil observasi berupa yang pertama, proses yang dilakukan guru
dalam mengajar karena guru sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan dalam
proses pembelajaran, apakah cara memberikan pembelajaran sudah baik atau
tidak. Setelah diobservasi kemudian mengobservasi siswa bagaimana proses
meningkatkan keterampilan membaca di Kelas I di Madrasah Ibtidaiyah Swasta
Salamah Kota Jambi melalui penerapan permainan kartu bergambar. Proses
selanjutnya melaksanakan observasi dan melaksanakan proses pembelajaran,
siswa diberi tes atau soal untuk mengukur keberhasilan dalam belajar. Proses
pembelajaran ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus guru dan siswa
diobservasi dan siswa di tes di akhir pembelajaran. Di akhir siklus ke-II beberapa
siswa diwawancara tentang pendapat mereka terhadap permainan kartu bergambar
tersebut.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Penelitian ini ditujukan kepada siswa kelas I B di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Salamah Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo, dengan jumlah
siswa 24 orang yang terdiri dari 15 orang siswa laki-laki dan 9 orang siswa
perempuan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan (operationresearch)
yakni penelitian yang bermaksud mencari solusi terbaik terhadap proses dan hasil
melalui tindakan yang berulang kali dilakukan. Dalam pendidikan dikenal dengan
istilah penelitian tindakan kelas (classroomactionresearch). (Sutjadkk, 2014: 85)
Karakteristik siswa kelas I B di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah
Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo ini adalah mereka gampang bosan
dengan penjelasan yang diberikan oleh guru, mereka lebih suka belajar di luar
kelas dan bermain di luar kelas, namun komunikasi yang mereka lakukan kurang
intens berkaitan dengan masalah pembelajaran. Dengan permainan kartu
bergambar akan membantu mengatasi siswa yang bosan di kelas dengan
memberikan kesempatan pada siswa untuk saling berdialog dengan temannya
kemudian membuat sebuah argumen yang telah dirumuskan bersama-sama
sehingga membuat mereka lebih aktif dalam memahami pelajaran serta aktif
dalam berkomunikasi antar sesama.
B. Setting danSubjekPenelitian
Penelitian ini berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah Kelurahan
Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Di mana yang diteliti adalah proses
pembelajaran siswa kelas I B pada semester II ajaran 2017/2018. Penelitian ini
dilaksanakan dalam waktu 2 siklus dalam proses permainan kartu bergambar.
C. ProsedurUmumPenelitian
Penelitian ini dilaksanakan dalam 3 x pertemuan, setiap 1 kali pertemuan
dalam alokasi waktu 2 jam pelajaran, 2 x 35 menit, setiap pertemuan melalui
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tahapan-tahapan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, tes
keterampilan membaca, serta refleksi.
1. Perencanaan
Pada perencanaan tindakan ini, dipersiapkan hal-hal yang diperlukan
sebelum melaksanakan tindakan pembelajaran. Untuk siklus I, adapun yang
dipersiapkan adalah:
a. Menetapkanwaktupembelajaran
b. Memilih stimulus pembelajaran
c. Menyusunrencanapembelajaran
d. Membuatlembaranobservasisiswa
2. Tindakan
Pada penelitian tindakan kelas ini peneliti akan menggunakan 2 siklus
untuk

mengetahui

keberhasilan

siswa

melalui

pembelajaran

dengan

menggunakan permainan kartu bergambar dalam meningkatkan keterampilan
membaca siswa kelas I B di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah Kelurahan
Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Langkah umum dan kegiatan
guru dalam pelaksanaan tindakan yaitu:
a. Guru memberikan materi dan daftar referensi yang mesti siswa baca dan
mencari kaitannya dengan materi pada permainan kartu bergambar.
b. Guru menjelaskan kepada siswa dalam menentukan hasil yang harus dicapai
siswa setelah melaksanakan permainan kartu bergambar tersebut.
c. Guru menyimpulkan materi bersama dengan siswa berkaitan dengan
permainan kartu bergambar yang telah disampaikan.
Kegiatan yang dilakukan siswa dalam pelaksanaan tindakan yaitu:
a. Mendengarpenjelasandari guru tentang materi.
b. Berdialogdengantemannyaberkaitan dengan materi yang diberikan.
c. Membuatargumenterhadapmateri yang dibahas.
d. Mengerjakansoal yang diberikan guru
e. Menjawabkuis yang diberikan oleh guru.
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3. Observasi dan Evaluasi
Berdasarkan skenario pelaksanaan tindakan yang diamati yaitu guru dan
siswa dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 3.1 : Lembar Observasi Aktivitas Guru Dalam Meningkatkan
Kemampuan Keterampilan Membaca Siswa Kelas I B
Menggunakan Permainan Kartu Bergambar di Madrasah Ibtidaiyah
Swasta Salamah Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo
Nilai
No
Kegiatan
4 3 2 1
Pendahuluan
1.Menjelaskan SK,KD,dan Indikator
A
2.Apersepsi yang dilakukan guru
3.Penyampaian tujuan pembelajaran
Kegiatan inti
1.Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca cerita
atau manfaat permainan kartu bergambar ataupun
menampilkan berita gambar/Photo
2.Guru memberikan kesempatan beberapa saat kepada
siswa untuk berdialog sendiri atau sesama teman
sehubungan dengan stimulus tadi.
3.Guru memimpin dialog terpimpin melalui pertanyaan
guru, baik secara individual, kelompok maupun klasikal
4.Guru menentukan argumen dan klarifikasi pendirian
(melalui
pertanyaan
guru
dan
bersifat
individual,kelompok,dan klasikal).
B
5.Guru mengamati dan menjelaskan pembahasan atau
pembuktian argumen.
6.Guru meminta siswa menjelaskan kembali hasil dari
permainan kartu bergambar tentang materi yang
diberikan
7.Guru menjelaskan kembali materi permainan kartu
bergambar yang telah dijelaskan masing-masing siswa.
8.Guru memberi kesempatan pada siswa berkenaan
materi yang belum mereka pahami dengan
menggunakan permainan kartu bergambar ini.
9. Guru menyimpulkan materi bersama-sama siswa
10.Guru menutup permainan kartu bergambar
Keterangan Nilai:
Baik Sekali : 4
Baik
:3

Cukup
Kurang
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:2
:1

Langkah selanjutnya kemudian selain itu ada beberapa hal yang
diobservasi mengenai prilaku siswa di kelas. Adapun hal-hal yang diobservasi
terhadap siswa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2: Lembar Observasi Aktivitas Siswa Terhadap Kontribusi Permainan
Kartu Bergambar Dalam Meningkatkan Kemampuan Keterampilan
Membaca Siswa Kelas I Bdi Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah
Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
Skor Penilaian
No
Indikator yang diamati
Ket
1
2
3
4
Siswa antusias belajar dengan permainan
1.
kartu bergambar
Siswa aktif berdialog dengan temannya
2.
berkaitan dengan materi yang dibahas.
Siswa aktif mencari argumen berkenaan
dengan permainan kartu bergambar yang
3.
disampaikan oleh guru.
Siswa mampu mengemukakan argumen
yang didapat dari hasil dialog dengan
4.
temannya.
Siswa mampu menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru yang berkaitan
5.
dengan materi
Keterangan Sikap:
1 : Sangat rendah
2 : Rendah
3 : Sedang
4 : Tinggi
4. Analisis & Refleksi
Analisis dan refleksi ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi
yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian yakni mengungkap permainan
kartu bergambar yang diberikan oleh guru kelas dapat meningkatkan
keterampilan membaca siswa kelas I B di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah
Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo, maka diperlukan beberapa data
yang diperlukan dalam penelitian ini, adapun jenis datanya adalah:
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a. Data kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan secara deskriptif.
Dalam penelitian ini penulis menjadikan data kualitatif tentang judul yang
penulis ambil adalah mengenai:
1) Proses pembelajaran permainan kartu bergambar di kelas.
2) Penggunaan model permainan kartu bergambar.
b. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka dan
perhitungan. Berdasarkan definisi ini berarti data yang termasuk dalam data
kuantitatif adalah hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa dalam
permainan kartu bergambar dan data dokumentasi nilai siswa sebelum
menggunakan permainan kartu bergambar. Perhitungan skor dengan
menggunakan rumus:
f = Frekuensi
N= Jumlah
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1) Sumber data yang berupa responden yaitu siswa
2) Sumber data berupa suasana proses permainan kartu bergambar dan
aktivitas kegiatan guru ketika mengajar di kelas dan ketika
menggunakan permainan kartu bergambar.
3) Sumber data yang berupa dokumentasi sekolah.
Berdasarkan sumber data ini diperoleh data yang berkaitan MIS
Salamah Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo, jumlah guru, jumlah
siswa dan data pendukung yang relevan lainnya.
Refleksi data adalah setelah didapatkan hasil pada tahap observasi
dan analisis berupa keaktifan siswa dalam layanan dan hasil siswa yang
diperoleh dari nilai evaluasi layanan siswa, kemudian akan dijadikan
patokan untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Dalam penelitian ini
penulis akan memberi tes kepada siswa untuk mengetahui hasil permainan
kartu bergambar dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa setelah
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digunakan permainan kartu bergambar pada kelas I B di MIS Salamah
Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.
Adapun bentuk siklus dari meningkatkan keterampilan membaca di
Kelas I B di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah Kota Jambi melalui
penerapan permainan kartu bergambar. Metode permainan akan lebih efektif
apabila didukung dengan adanya media sebagai alat bantu pembelajaran.
Langkah terakhirnya adalah mengambil kesimpulan bersama dengan siswa.
Gambar 3.1
SiklusTindakan PTK

Permasalahan

Perencanaan
Tindakan I

Pelaksanaan
Tindakan I

Refleksi I

Pengamatan /
Pengumpulan Data I

Perencanaan
Tindakan II

Pelaksanaan
Tindakan II

Siklus I
Permasalahan Baru,
Hasil Refleksi

Refleksi II
Siklus II

Bila Permasalahan
Belum Terselesaikan

Pengamatan /
Pengumpulan Data II

Dilanjutkan ke Siklus
Berikutnya

Model Desain R&D Borg And Gall, 1983
(DalamSugiyono, 2008: 298)
D. Teknik Analisis Data
Data dari hasil observasi, tes, dianalisis sehingga didapatlah suatu
kesimpulan mengenai hasil permainan kartu bergambar dalam meningkatkan
keterampilanmembacasiswakelas I B melalui permainan kartu bergambar di MIS
Salamah Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo.
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Berdasarkan hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif secara
persentase keberhasilan belajar. Menurut Sutja (2014 :120) sistem perskoran hasil
tes sebagai berikut :
Hasil tes =
Hasil belajar siswa dianalisis dengan memindahkan skor nilai-nilai yang
diperoleh siswa ke dalam daftar analisis hasil tes. Dari daftar tersebut kemudian di
temukan:
1. Jumlah skor maksimal (ideal)
2. Jumlah skor yang diperoleh siswa
3. Persentase ketuntasan belajar siswa perorangan dan klasikal
Tabel 3.3. Kriteria tingkat ketuntasan belajar siswa
Tingkat keberhasilan

Kriteria

>80

Sangat tinggi

60-79

Tinggi

40-59

Sedang

20-39

Rendah

<20

Sangat rendah

(Sumber: Sutja, 2014: 40)
Hasil observasi diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menghitung jumlah siswa yang aktif dari setiap indikator aktivitas
2. Menghitung persentase keaktifan siswa untuk setiap indikator aktivitas
3. Menghitung rata-rata persentase indikator aktivitas
Perhitungan persentase setiap kriteria aktivitas adalah sebagai berikut:
% Aktivitas =

Proses selanjutnya untuk menentukan persentase indikator aktivitas adalah
sebagai berikut:
Rata- Rata =
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Tabel 3.4. Kriteria Tingkat Persentase Hasil Penelitian
Persentase (%)

Kriteria

0-20

Tidak aktif

21-40

Kurang aktif

41-60

Cukup aktif

61-80

Aktif

81-100

Sangat aktif

(Sumber: Sutja, 2014: 44)
Data hasil observasi berupa yang pertama, proses yang dilakukan guru
dalam mengajar karena guru sebagai tolak ukur terhadap keberhasilan dalam
layanan, apakah cara memberikan layanan sudah baik atau tidak. Setelah
diobservasi kemudian mengobservasi siswa bagaimana proses pembelajaran siswa
dan respons siswa terhadap permainan kartu bergambar.
Proses selanjutnya melaksanakan observasi dan melaksanakan proses
pembelajaran, siswa diberi tes atau soal untuk mengukur keberhasilan dalam
belajar. Proses pembelajaran ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus guru
dan siswa diobservasi dan siswa di tes di akhir pembelajaran. Di akhir siklus ke-II
beberapa siswa diwawancara tentang pendapat mereka terhadap permainan kartu
bergambar tersebut.
E. Kriteria Keberhasilan PTK
Kriteria

keberhasilan

dalam

pembelajaran

dengan

menggunakan

permainan kartu bergambar ini adalah keterampilan membaca siswa meningkat
setelah dilakukannya observasi terhadap permainan kartu bergambar yang telah
dilaksanakan oleh guru di kelas I B Madrasah Ibtidaiyah Swasta Salamah
Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo. Kriteria keberhasilan dalam
observasi ini bila terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas belajar. Peningkatan
tersebut dinyatakan secara persentase lalu ditaksirkan dengan kalimat kualitatif.
F.

JadwalPenelitian
Penelitian ini Insya Allah akan dilaksanakan selama empat bulan dimulai
dari penyusunan proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, pengesahan izin
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riset, pengumpulan data di lapangan, analisis data yang diperoleh, penulisan
skripsi serta proses bimbingan skripsi sampai ujian.
Tabel 3.5:
Jadwal Kegiatan Penelitian
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.

Kegiatan
Penyusunan proposal
Seminar proposal
Perbaikan proposal
Pengesahan izin riset
Riset
Pengumpulan data
Analisis data
Penulisan skripsi
Konsultasi Pembimbing
Ujian Skripsi
Perbaikan Selesai Ujian

Bulan dan Tahun
Februari
Maret
April
Mei
2018
2018
2018
2018
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x x
x x
x
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.

Sejarah Madrasah
Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi adalah salah satu lembaga
pendidikan tingkat dasar yang ada di Kota Jambi. Berdirinya semenjak tahun
1984 dan luas tanah ditempati sebagai berikut:
a. Luas tanah adalah 847m2
b. Bentuk bangunan permanen

2.

Data Umum Madrasah
Tabel 4.1
Identitas Sekolah MI Salamah Kota Jambi
NO

IDENTITAS SEKOLAH

1

Nama Sekolah

MI SALAMAH

2

NIM

111215710018

3

Alamat

JL.TP. SRIWIJAYA RT 09

4

Kelurahan

BELIUNG

5

Kecamatan

ALAMBARAJO / KOTA BARU

6

Kab/Kota

KOTA JAMBI

7

Provinsi

JAMBI

8

Kode Pos

36125

9

Telepon/HP

08526663456

10

Status Sekolah

Terdaftar Diakui

11

KBM

Pagi dan Siang
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12

Tahun Berdiri Sekolah

Swadaya/Sumbangan Masyarakat

13

Luas Tanah Bangunan

L: 847

14

Luas Tanah

M

P: 288

Sumber: Bagian TU MI Salamah Kota Jambi, TentangIdentitas Sekolah MI
Salamah

3.

Visi dan MisiMadrasah
Tujuan dari Madrasah Ibtidaiyah Salamah ingin menggabungkan
antara iptek dan imtaq dengan visi misi yang menunjang pendidikan, sebagai
berikut :
a) Visi
„‟Terwujudnya peserta didik yang unggul dan berprestasi, religius
islami, disiplin, dan peduli‟‟
b) Misi
1) Melaksanakan pembelajaran profesional dan bermakna dengan
pendekatan PAIKEM yang dapat menumbuhkembangkan potensi
peserta didik secara maksimal dengan landasan religius, disiplin, dan
peduli.
2) Melaksanakan program bimbingan secara efektif sehingga setiap
siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang
dimiliki agar menjadi insan yang religius, disiplin dan peduli.
3) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan siswa terhadap ajaran
Agama Islam serta mengembangkan pembiasaan yang religius,
disiplin dan peduli.
4) Menumbuh dan mengembangkan kebiasaan religius disiplin dan
peduli di lingkungan madrasah.
5) Melaksanakan pengelolaan madrasah dengan manajemen partisipatif
dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan kelompok
kepentingan dengan landasan nilai religius, disiplin dan peduli.
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6) Melaksanakan pembelajaran ekstra kurikuler melalui kegiatan unit
pengembangan bakat dan minat secara efektif sesuai bakat dan minat
sehingga setiap siswa memiliki keunggulan dalam berbagai skil non
akademikdengan landasan nilai religius, disiplin dan peduli.
7) Melaksanakan pembelajaran yang ramah lingkungan melalui
kegiatan yang mengarah pada upaya pencegahan terhadap terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan serta upaya pelestarian fungsi
lingkungan hidup secara integrative di dalam kegiatan intra dan
ekstra kurikuler dengan landasan nilai religius, disiplin dan peduli.
8) Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan kepedulian
sosial warga madrasah dengan landasan nilai religius, disiplin dan
peduli. (Sumber: Bagian TU MI Salamah, Tentang Visi dan Misi
Sekolah MI Salamah).

4.

Keadaan Guru dan Siswa
a.

Keadaan Guru
Tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Salamah mempunyai
tugas utama dalam mengolah pelajaran untuk disampaikan kepada
peserta didik. Seorang guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk
membina dan mengembangkan anak didiknya.
Tenaga pengajar atau guru yang terdapat di Madrasah Ibtidaiyah
Salamah adalah berjumlah 27 dengan latar pendidikan yang berbeda.Hal
ini sangat mendukung kemajuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah
Salamah dari segi sumber mengajar rata-rata mempunyai kualifikasi
sebagai guru, baik dari lembaga pendidikan umum maupun dari
pendidikan agama.Dengan demikian sumber daya mengajar di Madrasah
Ibtidaiyah Salamah telah terpenuhi. (Sumber: Bagian TU MI Salamah,
Tentang Keadaan Guru).

b.

Struktur Organisasi Sekolah/Madrasah
Suatu lembaga pendidikanswasta biasanya mempunyai empat
persyaratan unsur penting yaitu ada Yayasan, pimpinan dan dan majelis
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guru serta siswa. Maka demikian juga halnya dengan Madrasah
Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi Kecamatan Alam Barajo dipimpin oleh
seorang Kepala Madrasah dan beberapa wakil kepala.
Berjalan atau tidaknya suatu lembaga pendidikan sangat
bergantung

pada

pemimpinnya.

kemampuan,

Manajemen

kemauan

dalam

dan

mengelola

kecakapan
lembaga

dari
seperti

perencanaan, pengorganisasian, evaluasi serta kontrol dari Kepala
Madrasah yang memimpin di MIS Salamah Kota Jambi. Struktur
organisasi MIS Salamah dapat dilihat pada baganberikut :
STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH IBTIDAIYAH SALAMAHKOTA JAMBI
Nomor Statistik : 111.215710018
Penasihat
Ketua YayasanPendidikan
Salamah
Kepala Sekolah
Kasmiati,S.Pd.I
Waka Kurikulum
Abu Jamin,S.Pd.I. M.Pd
Pembina
Pramuka

Waka Kesiswaan
Aina, M, S.Pd.I
Majelis Guru

Kepala TU
Reno Gustiansyah,S.Pd.I
Pembina Drum
Band

Gambar 4.1 Struktur Organisasi MI Salamah Kota Jambi
SISWA
c. Keadaan Tenaga Sekolah/Madrasah
DATA TENAGA EDUKATIF DAN KARYAWAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SALAMAH KOTA JAMBI
NAMA SATMINKAL

Madrasah Ibtidaiyah
Salamah
Jl. TP Sriwijaya Rt 09
Kel. Beliung Kec. Kota
Baru Kota Jambi

ALAMAT

Tabel 4.2
Data Tenaga Pendidik di MI Salamah Kota Jambi
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama
Kasmiati,S.Pd.I
Ahmad Mursidi,S.Pd.I
Aina. M,S.Pd.I
Abu Jamin, M.Pd. I
Asia Wati, S.Pd.I
Susi Ariyanti, S.Pd.I
Siti Rahmah,S.Pd.I
Dewi Yanti,S.Pd.I
Marhamah,S.Pd.I
Dra. Aini

Pendidikan
S1
S1
S1
S2
S1
S1
S1
S1
S1
S1

Jabatan
Kepala Sekolah
Bendahara Bos
Waka Kesiswaan
Waka Kurikulum
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru

11

Nila Wati, S.Pd.I

S1

Guru

12

Rino Gustiansya S.Pd.I

S1

Ka. TU

13
14
15
16
17
18
19

Suaini, S.Ag
Tri Nurjanah,S.S
Nurhidayah, S.Pd.I
Peryani,S.Pd
Dewi Suryani, S.Sy
Reza Fahlefi
Susi Arianti,S.Pd.I

S1
S1
S1
S1
S1
SLTA
S1

Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru

20

Dini Dian Sari, S.Pd

S1

Guru

Pendidikan
S1

Jabatan
Guru

No
Nama
21 Intan Iliani, S.Pd

Bidang Studi
Guru kelas
Guru kelas
Guru kelas
Guru kelas
Guru kelas
Guru kelas
Guru kelas
Guru kelas
Guru kelas
Guru kelas
Guru Al-Quran
Hadits
Guru
Matematika
Guru kelas
Guru kelas
Guru B.Arab
Guru kelas
Guru kelas
Guru PJOK
Guru kelas
Guru Bahasa
Inggris

Bidang Studi
Guru kelas
Guru Bahasa
22 Tri Gusrita, S.Pd
S1
Guru
Indonesia
S1
Guru
23 Eka Sartika P,S.Pd.I
Guru kelas
S1
Guru
24 Badriah,S.Pd.I
Guru kelas
Guru Akidah
25 Hamdiyah,S.Pd.I
S1
Guru
Akhlak
S1
Guru
26 Ayuni,S.Pd.I
Guru Fikih
Tenaga
27 Seni Pariani
SLTA
Kebersihan
Sumber: Bagian TU MI Salamah, Tentang Tenaga Pendidik di MI Salamah.
Jumlah Guru Negeri

: 5 Orang

Jumlah Guru Honor

: 21 Orang

Jumlah Tenaga Kebersihan

: 1 Orang

Jumlah Keseluruhan

: 27 Orang
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c.

Keadaan Siswa
Siswa adalah sarana pendidik, diarahkan, diberikan ajaran namanama danbermacam-macam ilmu pengetahuan, serta keterampilan.Siswa
merupakan unsur yang esensial pendidikan yang harus ada dalam
pengajaran, ada guru dan tidak ada siswa tentu kegiatan pembelajaran
tidak terlaksana.Siswa Madrasah Ibtidaiyah Salamah berjumlah 401
orang yang terbagi menjadi 16 kelas.

Tabel 4.3
Data Siswa Madrasah Ibtidaiyah SalamahJambi Tahun Ajaran 2017/2018
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Lk Pr Ttl Lk Pr Ttl Lk Pr Ttl Lk Pr Ttl
1
46 32 78
48
55 103 47
41
88
42
29
71
2
18 18 36
54
40
90
40
36
76
42
48
90
3
16 11 27
34
31
65
44
34
78
40
30
70
4
10 13 23
30
27
57
20
22
42
35
20
55
5
13 13 26
28
30
58
18
12
30
29
27
56
6
11
2
13
27
20
47
12
14
26
28
31
59
Total 114 89 203 221 203 416 180 160 340 216 185 401
Sumber: Bagian TU MI Salamah, Tentang Keadaan Siswa MI Salamah).
5. Keadaan Sarana dan Prasarana
Kelas

a.

Sarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk mencapai
tujuan. Alat memperlancar kegiatan atau proses belajar mengajar atau
alat-alat maupun fasilitas yang digunakan untuk menunjang tercapainya
pendidikan.
Sarana merupakan tempat berlangsungnya pembelajaran, sarana
dapat membantu proses pembelajaran agar berjalan dengan baik dan juga
memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dengan baik.
Adapun sarana yang dapat menunjang berlangsungnya proses
pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Salamah dapat dilihat sebagai
berikut:

I
II

IV

VI

V

VII
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X

III
IX

VIII

Gerbang

XI

Gambar 4.2 Denah Sarana MI Salamah Kota Jambi
Keterangan
I

: Ruang kepala sekolah

II

: Ruang majelis guru

III
IV
V
VI

:
:
:
:

VII

: Kelas I A, B dan kelas
II
VIII : Kelas I C dan kelas II
C
IX
: WC
X
: Kantin
XI
: Masjid Salamah

Kelas V A dan kelas III A
Kelas VI A, dan B
Kelas V A, B dan kelas III
Kelas IV B, dan C

Sumber: Bagian TU MI Salamah, Tentang Keadaan Sarana di MI Salamah.
b. Prasarana
Disamping sarana terdapat pula prasarana yang merupakan
fasilitas yang membantu dan mendukung proses pembelajaran, prasarana
yang dimaksud disini adalah sistem kurikulum pembelajaran yang
mencakup rancangan pembelajaran, silabus, program semester, program
tahunan dan ekstrakurikuler yang mencakup kegiatan pramuka, tari,
tahfiz, dan lain sebagainya. (Sumber: Bagian TU MI Salamah, Tentang
Prasarana di MI Salamah).

B. Temuan Penelitian
1.

Kondisi Awal Keterampilan Membaca Siswa
Kondisi awal keterampilan membaca siswa kelas I Bdi MI Salamah
masih rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal peneliti.
Tabel 4.4
Kondisi Awal Keterampilan Membaca Siswa Kelas I B di MI Salamah Kota
Jambi
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No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Alfio Nanda
Anjar Kartana Maulana
Aril Anugrah
Denis Erlangga
Desti Maharani Putri
Exel Anugrah Ramadhan
Kamelia Nazifa
Kesya Yuana Putri Anada
Krisna Mailani Syah
M. Nabi Farasya
M. Rashid Romadhon
Marsya Aulia Putri
Mas Ayu Nurjannah
Maulana Arya Sheva
Nadia Yuhanna Shavirra
Naufal Fathoni
Naufal Zaidan
Putri Salawati
Refan Radditya Ramadhan
Ridho lillahulalamin
Riski Dwi Anada
Rocie Fahira Kasih
Salsabila Nuri Az Zahra
Sawal Ludin
Jumlah
Skor rata-rata

Hasil
Observasi
Prasiklus
2
2
2
2
4
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
4
2
2
2
2
1
1
2
53
2,2

Keterampilan
Membaca
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
Rendah
Rendah
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sangat Rendah
Sangat Rendah
Rendah
Rendah

Dari data tersebut, dapat diperoleh bahwa skor rata-rata ketrampilan
membaca siswa adalah 2,2 (rendah). Terdapat 2 siswa yang termasuk dalam
kategori sangat rendah, 17 siswa yang termasuk dalam kategori rendah, 3
siswa yang termasuk dalam kategori sedang dan 2 siswa yang termasuk dalam
kategori tinggi.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata ketrampilan
membaca siswa kelas I B MI Salamah Kota Jambi termasuk kedalam kategori
"rendah".Hasil tersebut disebabkan karena saat proses pembelajaran tematik
guru masih menggunakan metode maupun model pembelajaran yang berpusat
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kepada guru, dimana lebih banyak menggunakan metode ceramah saat proses
pembelajaran, dan guru juga kurang mengkreasikan penggunaan media
maupun strategi pembelajaran yang tepat sebagai alat pemahaman siswa.
Sehingga proses pembelajaran berlangsung secara monoton dan tidak ada
feedback.
Siswa jarang melakukan proses pembelajaran yang efektif seperti
penggunaan berbagai macam metode pembelajaran, penggunaan media
maupun strategi belajar, sehingga tidak terlihat proses keaktifan siswa dalam
membaca. Siswa hanya disuruh membaca serta mencatat materidalam buku
tematik siswa. Siswa tidak dilibatkan secara langsung selama proses
pembelajaran, sehingga tidak terbangun pengembangan berfikir siswa. Hal ini
mengakibatkan proses pembelajaran tematik yang diperoleh siswa hanya
mengikuti apa saja yang diberikan oleh guru, tanpa siswa itu tahu sendiri
seperti apa mendapatkan pengetahuan melalui proses pembelajaran, karena
siswa tidak pernah diajak untuk menemukan konsep sendiri sesuai
pemahaman dan pengetahuan siswa dan siswa cenderung ribut dan berjalanjalan saat proses pembelajaran berlangsung.
Sehingga keaktifan belajar siswa dalam proses belajar tematik tidak
berlangsung seperti yang diharapkan, harapan yang dimaksud adalah
keterampilan siswa dalam membaca meningkat dan lebih sesuai dengan
kaidah dan intonasi masing-masing tanda baca. Hal ini berdampak pada
pemahaman siswa dan hasil keaktifan belajar siswa.Oleh karena itu guru
harus dapat menerapkan model pembelajaran yang tepat dan mendesain
proses pembelajaran yang efektif dan efisien secara menarik sehinggaakan
terciptanyafeedbackdalam proses pembelajaran. Dengan demikian dapat
meningkatkan ketrampilan membaca siswa.

C. Deskripsi Data
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9Januari 2018 sampai dengan 27
Januari 2018. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus
dilaksanakan dalam empat pertemuan, dimana tiga pertemuan pemberian tindakan
l

dan satu kali pertemuan tes keterampilan membaca siswa selama proses
pembelajaran siklus yang setiap pertemuannya terdiri dari 2x35 menit. Tindakan
pembelajaran yang dilakukan pada setiap siklus disesuaikan dengan rencana
pembelajaran.

Pelaksanaan

pembelajaran

tematik

dengan

menggunakan

permainan kartu bergambar di kelas I B Madrasah Ibtidaiyah Salamah dengan
jumlah siswa 24siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 10 siswa
perempuan.
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini melalui empat tahapan yaitu,
tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi.Setelah
melalui tahapan-tahapan tersebut maka diperoleh data-data yang berkaitan dengan
tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa
dengan menggunakanpermainan kartu bergambar di kelas I B di Madrasah
Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi. Sebelum terjun langsung untuk menerapkan
pembelajaran menggunakan permainan kartu bergambar, peneliti terlebih dahulu
mengikuti guru kelas mengajar tematik selama 1 minggu, dimulai tanggal 9
Januari 2018-12 Januari 2018, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara
guru mengajar, model dan strategi apa saja yang digunakannya dan untuk lebih
dekat dengan siswa sebelum langsung menerapkan pembelajaran menggunakan
permainan kartu bergambar.
1. Pelaksanaan Penelitian Siklus I
Pelaksanaan siklus I dilakukan selama empat kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada tanggal 15 Januari 2018, 16Januari 2018, 17
Januari 2018, 19 Januari 2018 dan diakhiri pada tanggal 27 Januari 2018
dengan memberikan tes angket siklus I kepada siswa. Dalam pelaksanaan
siklus I kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan,
observasi, dan refleksi.
a. Tahap Perencanaan Siklus I
Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan

yang

akan

dilaksanakan,

yaitu:

menyusun

rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang tema Aku dan Teman Baru
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yang akan dipelajari dengan permainan kartu bergambar, menyusun dan
mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan, mempersiapkan lembar
observasi keterlaksanaan proses pembelajaran, mempersiapkan hasil
obsservasi akhir siklus I.
Tabel 4.5
Jadwal Perencanaan (Siklus I)
No
1
2
3
3

Hari/tanggal
Senin
15 Januari 2018
Selasa
16 Januari 2018
Rabu
17 Januari 2018
Jum‟at
19 Januari 2018

Pertemuan
Pertemuan I
Pertemuan II

Materi
Berkenalan dengan Teman
Baru
Bermain Sambil Mengenal
Teman Baru

Pertemuan III

Bergerak Bersama Teman

Pertemuan IV

Hasil Observasi
Keterampilan Membaca
Siswa (Siklus I)

b. Tahap Pelaksanaan Siklus I
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun rancangan
yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) tahap pelaksanaan siklus I. Pelaksanaan tindakan
penelitian dilakukan dalam tiga kali pertemuan pemberian tindakan, dan
satu kali pertemuan guru mengambil hasil observasi keterampilan
membaca siswa diakhir siklus I untuk mengukur keterampilan membaca
siswa selama proses pembelajaran yang dilakukan selama 2x35 menit
atau 2 jam pelajaran dengan sub pokok Aku dan Teman Baru.
Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran tematik dengan menggunakan permainan kartu bergambar.
1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pada hari Senin 15
Januari 2018 jam ke 3-4 pada pukul 08.25 – 09.35 WIB dan jam ke 78 pada pukul 11.15-12.25 WIB. Subtema yang akan disampaikan
adalah Berkenalan dengan Teman Baru.
a) Kegiatan awal
lii

Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa
dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas
untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru
memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa
menurut absen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum
memulai pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar
semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran
dan menginformasikan tentang tema yang akan diajarkan,
dilanjutkan dengan memberikan apersepsi melalui tanya jawab
yang berkaitan dengan subtema yang akan diajarkan untuk
menggali

pengetahuan

awal

siswa

dan

setelah

itu

guru

menyampaikan tujuan pembelajaran.
b) Kegiatan inti
(1) Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca cerita atau
manfaat permainan kartu bergambar ataupun menampilkan
berita gambar/fototentang teman baru.Siswa

mengamati

gambartentang subtemaberkenalan dengan teman baru.
(2) Guru memberikan kesempatan beberapa saat kepada siswa
untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan
stimulus tadi.
(3) Guru meminta siswa untuk membaca materi secara individual,
berdasarkan stimulus permainan kartu bergambar yang telah
diajarkan sebelumnya tentang subtema berkenalan dengan
teman baru.
(4) Guru menentukan argumen dan klarifikasi tentang teks yang
sudah dibaca siswa (melalui penerapan permainan kartu
bergambar baik secara individual,kelompokdan klasikal).
(5) Guru mengaitkan kegiatan permainan kartu bergambar ini
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dengan judul tema Aku dan Teman Baru dengan subtema
Berkenalan dengan Teman Baru.Guru memberikan beberapa
pertanyaan dan permasalahan untuk menstimulus ketertarikan
siswa tentang topikAku dan Teman Baru.
(6) Guru meminta siswa mengamati beberapa gambar kegiatan
tentang subtemaberkenalan dengan teman baru.
(7) Guru meminta siswa

menjelaskan kembali

hasil

dari

permainan kartu bergambar tentang materi yang diberikan.
(8) Guru menjelaskan kembali materi permainan kartu bergambar
yang telah dijelaskan masing-masing siswa.
(9) Guru memberi kesempatan pada siswa berkenaan materi yang
belum mereka pahami dengan menggunakan permainan kartu
bergambar ini.
c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
yang sudah di pelajari bersama-sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan I, siswa sudah terlihat menanggapi
dan berupaya untuk mengeja bacaan yang diperintahkan guru untuk
membacanya.Namun masih ada siswa yang terlihat bingung dan
susah untuk membaca dengan lancar materi yang diperintahkan
guru untuk masing-masing siswa membaca nya di depan kelas.
2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus I dilaksanakan pada hari Selasa 16
Januari 2018 jam ke 1-2 pada pukul 07.15-08.25 WIB dan jam ke 7-8
pada pukul 11.15-12.25 WIB. Subtema yang akan disampaikan adalah
Bermain Sambil Mengenal Teman Baru.
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada
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siswadan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua
kelas untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai.
Guru memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama
siswa menurut absen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum
memulai pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar
semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran
dan menginformasikan tentang tema yang akan diajarkan,
dilanjutkan dengan memberikan apersepsi melalui tanya jawab
yang berkaitan dengan subtema yang akan diajarkan untuk
menggali

pengetahuan

awal

siswa

dan

setelah

itu

guru

menyampaikan tujuan pembelajaran.
b) Kegiatan inti
(1) Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca cerita atau
manfaat permainan kartu bergambar ataupun menampilkan
berita gambar/foto tentang teman baru. Siswa mengamati
gambartentang subtemabermain sambil mengenal teman baru.
(2) Guru memberikan kesempatan beberapa saat kepada siswa
untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan
stimulus tadi.
(3) Guru meminta siswa untuk membaca materi secara individual,
berdasarkan stimulus permainan kartu bergambar yang telah
diajarkan sebelumnya tentang bermain sambil mengenal teman
baru.
(4) Guru menentukan argumen dan klarifikasi tentang teks yang
sudah dibaca siswa (melalui penerapan permainan kartu
bergambar baik secara individual,kelompokdan klasikal).
(5) Guru mengaitkan kegiatan permainan kartu bergambar ini
dengan judul tema Aku dan Teman Baru dengan subtema
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bermain sambil mengenal teman baru.Guru memberikan
beberapa pertanyaan dan permasalahan untuk menstimulus
ketertarikan siswa tentang topik Aku dan Teman Baru.
(6) Guru meminta siswa mengamati beberapa gambar kegiatan
tentang subtemabermain sambil mengenal teman baru.
(7) Guru meminta siswa

menjelaskan kembali

hasil

dari

permainan kartu bergambar tentang materi yang diberikan.
(8) Guru menjelaskan kembali materi permainan kartu bergambar
yang telah dijelaskan masing-masing siswa.
(9) Guru memberi kesempatan pada siswa berkenaan materi yang
belum mereka pahami dengan menggunakan permainan kartu
bergambar ini.
c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
yang sudah di pelajari bersama-sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan II, sebagian siswa sudah terlihat
menanggapi

dan

berupaya

untuk

mengeja

bacaan

yang

diperintahkan guru untuk membacanya.Namun masih ada siswa
yang terlihat bingung dan susah untuk membaca dengan lancar
materi yang diperintahkan guru untuk masing-masing siswa
membaca nya di depan kelas.
3) Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus I dilaksanakan pada hari Rabu 17
Januari 2018 jam ke 1-3 pada pukul 07.15-09.00 WIB dan Kamis 18
Januari 2018 jam ke 5-6 pada pukul 09.50-11.00 WIB.Subtema yang
akan disampaikan adalah Bergerak Bersama Teman.
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa

lvi

dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas
untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru
memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa
menurut absen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum
memulai pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar
semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran
dan menginformasikan tentang tema yang akan diajarkan,
dilanjutkan dengan memberikan apersepsi melalui tanya jawab
yang berkaitan dengan subtema yang akan diajarkan untuk
menggali

pengetahuan

awal

siswa

dan

setelah

itu

guru

menyampaikan tujuan pembelajaran.
b) Kegiatan inti
(1) Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca cerita atau
manfaat permainan kartu bergambar ataupun menampilkan
berita gambar/foto tentang teman baru. Siswa mengamati
gambartentangsubtema bergerak bersama teman.
(2) Guru memberikan kesempatan beberapa saat kepada siswa
untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan
stimulus tadi.
(3) Guru meminta siswa untuk membaca materi secara individual,
berdasarkan stimulus permainan kartu bergambar yang telah
diajarkan sebelumnya tentang subtema bergerak bersama
teman.
(4) Guru menentukan argumen dan klarifikasi tentang teks yang
sudah dibaca siswa (melalui penerapan permainan kartu
bergambar baik secara individual,kelompokdan klasikal).
(5) Guru mengaitkan kegiatan permanan kartu bergmabar ini
dengan judul tema Aku dan Teman Baru dengan subtema
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bergerak

bersama

teman.Guru

memberikan

beberapa

pertanyaan dan permasalahan untuk menstimulus ketertarikan
siswa tentang topik Aku dan Teman Baru.
(6) Guru meminta siswa mengamati beberapa gambar kegiatan
dengan subtema bergerak bersama teman.
(7) Guru meminta siswa

menjelaskan kembali

hasil

dari

permainan kartu bergambar tentang materi yang diberikan.
(8) Guru menjelaskan kembali materi permainan kartu bergambar
yang telah dijelaskan masing-masing siswa.
(9) Guru memberi kesempatan pada siswa berkenaan materi yang
belum mereka pahami dengan menggunakan permainan kartu
bergambar ini.
c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
yang sudah di pelajari bersama sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan III, sebagian besar siswa sudah
terlihat menanggapi dan berupaya untuk membaca bacaan yang
diperintahkan guru untuk membacanya.Namun masih ada beberapa
siswa yang terlihat bingung dan susah untuk membaca dengan
lancar materi yang diperintahkan guru untuk masing-masing siswa
membaca nya di depan kelas.
4) Pertemuan IV
Pertemuan IV pada siklus I dilaksanakan pada hari Jum‟at, 19
Januari 2018 jam ke 1-4 pada pukul 07.15-09.35 WIB.Pada pertemuan
ini

guru

mengadakan

observasi

untuk

mengetahui

tingkat

keterampilan membaca siswa.
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan
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doa. Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan
tes membaca secara individu untuk mengisi lembar observasi untuk
mengukur ketrampilan membaca siswa selama mengikuti proses
pembelajaran.
b) Kegiatan inti
(1) Guru memberikan instruksi dan menjelaskan aturan permainan
kartu bergambar yang digunakan sebagai dasar pengisian hasil
observasidalam mengukur ketrampilan membaca siswa di
akhir siklus I.
(2) Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mengerjakan tugas dalam permaian kartu bergambar untuk
mempermudah cara mereka membaca dan mengenali huruf.
(3) Siswa membaca materi yang telah ditentukan oleh guru
c) Penutup
Guru memberi intruksi kepada siswa untuk mengumpulkan
hasil observasi dengan tertib dan guru menutup pelajaran.

c. Hasil Observasi Siklus I
Hasil yang diperoleh pada akhir siklus I sebagian besar siswa
menunjukkan keterampilan membaca yang lebih baik dibandingkan
dengan keterampilan membaca pada saat observasi sebelummenggunakan
permainan kartu bergambar. Keterampilan membaca siswa pada setiap
pertemuan di siklus I dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.
Tabel 4.6
Keterampilan Membaca Siswa dengan Permainan
(Siklus I)
Skor
Keterampilan
No
Nama
Membaca
P1
P2 P3
1 Alfio Nanda
2
3
3
2 Anjar Kartana Maulana
2
3
3
3 Aril Anugrah
2
2
3
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Kartu Bergambar
RataRata
Skor

Kriteria
Keterampilan
Membaca

2.7
2.7
2.3

Sedang
Sedang
Rendah

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Denis Erlangga
Desti Maharani Putri
Exel Anugrah Ramadhan
Kamelia Nazifa
Kesya Yuana Putri Anada
Krisna Mailani Syah
M. Nabil Farasya
M. Rashid Romadhon
Marsya Aulia Putri
Mas Ayu Nurjannah
Maulana Arya Sheva
Nadia Yuhanna Shavirra
Naufal Fathoni
Naufal Zaidan
Putri Salawati
Refan Radditya Ramadhan
Ridho lillahulalamin
Riski Dwi Anada
Rocie Fahira Kasih
Salsabila Nuri Az Zahra
Sawal Ludin
Jumlah
Rata-rata skor

2
3
2
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
3
2
2
2
2
1
1
2
52

3
4
2
3
2
4
2
2
4
4
3
3
2
4
3
2
3
3
2
2
2
67

3
4
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
2
2
3
75

2.7
3.7
2.3
2.7
2.3
3.7
2.3
2.3
3.7
3.7
3.0
2.7
2.3
3.7
2.7
2.3
2.7
2.7
1.7
1.7
2.3
87

2,17

2,79

3,13

2,7

Sedang
Tinggi
Rendah
Sedang
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang

Berdasarkan tabel 4.6, hasil keterampilan membaca siswa di akhir
siklus I dengan tema Aku dan Teman Baru dengan menggunakan
permainan kartu bergambar, keterampilan membaca siswa berada pada
kategori „‟sedang„‟ yaitu dengan skor total rata-ratanya 2,7. Sebanyak 10
siswaketerampilan membacanya masih rendah, 9 siswa keterampilan
membacanya sedang dan hanya 5 siswa yang keterampilan membacanya
sudah tinggi. Karena keterampilan membaca sebagian besar siswa masih
rendah dan hanya beberapa siswa yang keterampilam membacanya sudah
tinggi, maka penerapan permainan kartu bergambar untuk meningkatkan
keterampilan membaca siswa, penelitiandilanjutkan di siklus II.
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Tabel 4.7
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Permainan
Kartu Bergambar (Siklus I)
No
1.
2.

3.

4.

5.

Skor Penilaian

Indikator yang diamati
Siswa antusias belajar dengan
permainan kartu bergambar
Siswa aktif berdialog dengan
temannya berkaitan dengan
materi yang dibahas.
Siswa aktif mencari argumen
berkenaan dengan permainan
kartu
bergambar
yang
disampaikan oleh guru.
Siswa mampu mengemukakan
argumen yang didapat dari hasil
dialog dengan temannya.
Siswa
mampu
menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh
guru yang berkaitan dengan
materi
Jumlah
Rata-Rata (%)

Sebagaimana

ditunjukkan

RataRata %

P1

P2

P3

2

3

3

8

66.67

2

3

3

8

66.67

2

2

2

6

50.00

1

2

3

6

50.00

2

3

3

8

66.67

9
45

13
65

14
70

36

Rata-Rata Keseluruhan (%)
Keterangan:
1 : Sangat Rendah
2 : Rendah
3 : Sedang
4 : Tinggi

Jumlah

60,00

P1
P2
P3

: Pertemuan Pertama
: Pertemuan Kedua
: Pertemuan Ketiga

pada

tabel

4.7

dapat

diketahui

bahwaaktivitas belajarsiswa dalam proses pembelajaran tematik dengan
menggunakan permainan kartu bergambar sudah tinggi yaitu dengan
persentase rata-ratanya sebesar 60%. Akan tetapi ada dua indikator yang
persentase rata-ratanya sebesar 50% atau masih dalam kategori sedang.
Siswa belum aktif mencari argumen berkenaan dengan permainan kartu
bergambar yang disampaikan oleh guru serta siswa belum mampu
mengemukakan argumen yang didapat dari hasil dialog dengan temannya.
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Tabel 4.8
Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan
Permainan Kartu Bergambar (Siklus I)
Skor Penilaian
RataNo
Kegiatan
Jumlah Rata
P1 P2 P3
%
Pendahuluan
2
3
3
8
66.67
A 1.Menjelaskan SK,KD,dan Indikator
2.Apersepsi yang dilakukan guru
3
3
3
9
75.00
3.Penyampaian tujuan pembelajaran
2
3
3
8
66.67
Kegiatan inti
1.Guru melontarkan stimulus dengan cara
membaca
cerita
atau
manfaat
3
3
4
10
83.33
permainan kartu bergambar ataupun
menampilkan berita gambar/Photo
2.Guru
memberikan
kesempatan
beberapa saat kepada siswa untuk
2
2
3
7
58.33
berdialog sendiri atau sesama teman
sehubungan dengan stimulus tadi.
3.Guru memimpin dialog terpimpin
melalui pertanyaan guru,baik secara 3
3
3
9
75.00
individual, kelompok maupun klasikal
4.Guru menentukan argumen dan
klarifikasi
pendirian
(melalui
2
3
4
9
75.00
pertanyaan
guru
dan
bersifat
individual,kelompok,dan klasikal).
B 5.Guru mengamati dan menjelaskan
3
3
3
9
75.00
pembahasan atau pembuktian argumen.
6.Guru meminta siswa menjelaskan
kembali hasil dari permainan kartu
3
4
4
11
91.67
bergambar tentang materi yang
diberikan
7.Guru menjelaskan kembali materi
permainan kartu bergambar yang telah 3
3
4
10
83.33
dijelaskan masing-masing siswa.
8.Guru memberi kesempatan pada siswa
berkenaan materi yang belum mereka
2
2
3
7
58.33
pahamidengan
menggunakan
permainan kartu bergambar ini.
9.Guru menyimpulkan materi bersama3
4
4
11
91.67
sama siswa
10.Guru menutup permainan kartu
3
3
3
9
75.00
bergambar
Jumlah
34 39 44 117
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Rata-Rata (%)
Rata-Rata Keseluruhan (%)
Keterangan:
1 : Kurang
2 : Cukup
3 : Baik
4 : Baik Sekali

P1
P2
P3

65.4

75

84.6

75,00

: Pertemuan Pertama
: Pertemuan Kedua
: Pertemuan Ketiga

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa aktivitas guru pada
proses pembelajaran tematik pada siklus I sudah tinggi, hal ini dapat
dilihat dari persentase rata-rata keseluruhannya yaitu sebesar 75%. Tetapi
masih terdapat item yang menunjukkan aktivitas mengajar guru dikelas
masih sedang, yaitu guru belum memberikan kesempatan kepada siswa
untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan stimulus
yang diberikan dan guru belum memberi kesempatan bertanya pada siswa
berkenaan materi yang belum mereka pahami dengan menggunakan
permainan kartu bergambar ini.Hal ini berdampak pada aktivitas belajar
siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca siswamenggunakan
permainan kartu bergambar.
d. Tahap Refleksi
Tahapan refleksi dilakukan setelah melewati tahap pelaksanaan
tindakan dan tahap observasi.Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tindakan yang dilakukan pada siklus I sudah
mengalami

peningkatan

dibandingkan

dengan

keterampilan

membacasiswa pada saat observasi. Hal ini terlihat dari keterampilan
membaca

siswa

sudah

terlihat

memenuhi

indikator

yang

telah

ditetapkan,setelah peneliti dan guru berkolaborasi berdiskusi dengan
menggunakan data-data yang diperoleh dari kegiatan pelaksanaan tindakan
dan observasi, diketahui keterampilan membaca siswa pada siklus I dalam
kategori sedang, yaitu sudah mencapai skor 2,7.
Hasil

yang diperoleh sebagian besar siswa

menunjukkan

keterampilan membaca yang lebih baik dibandingkan dengan keterampilan
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membaca siswa pada saat observasi.Hal ini menunjukkan bahwa
keterampilan membaca siswa pada pembelajaran tematik kelas I B
meningkat.
Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas belajar siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran tematik melalui permainan kartu
bergambarpada siklus I, adalah sebagai berikut :
1. Pada saaat proses pembelajaran berlangsung pada pertemuan pertama,
sudah sedikit siswa yang tampak berbicara sendiri dengan teman, tidak
menyimak penjelasan guru dan masih tergantung pada teman yang
pintar dalam kelompoknya.
2. Masih ada beberapa siswa yang belum aktif mencari arguman
berkenaan dengan permainan kartu bergambar yang disampaikan oleh
guru
3. Sebagian besar siswa sudah tampak aktif, namun masih terdapat
beberapa siswa yang terlihat masih pasif (kurang menunjukkan
partisipasinya) dalam kegiatan pembelajaran.
4. Beberapa siswa masih belum mampu menjawab pertanyaan yang
diberikan oleh guru yang berkaitan dengan materi.
Selain itu berdasarkan lembar observasi aktivitas mengajar guru
masih terlihat adanya beberapa kekurangan. Dalam proses pembelajaran
pada siklus I yaitu:
1. Guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdialog
sendiri atau sesama teman sehubungan dengan stimulus yang diberikan.
2. Guru belum memberi kesempatan bertanya pada siswa berkenaan
materi yang belum mereka pahami dengan menggunakan permainan
kartu bergambar ini.
Namun hasil observasi keterampilan membaca siswa pada siklus I
dengan skor rata-ratanya 2,7dan masih dalam kategori „sedang‟‟, peneliti
akan melanjutkan pada siklus II dimana akan diterapkan pembelajaran
tematik melalui permainan kartu bergambar secara individu. Disini yang
akan direncanakan adalah merevisi RPP, dengan memperjelas lembar
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kegiatan dan belajar secara individu diharapkan siswa akan lebih aktif
dalam mengikuti pembelajaran.

2. Pelaksanaan Penelitian Siklus II
Pelaksanaan siklus II dilakukan selama empat kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada tanggal 22 Januari 2018, 23 Januari 2018, 24
Januari 2018, 26 Januari 2018 dan diakhiri pada tanggal 27 Januari 2018
dengan observasi pada siklus II kepada siswa. Dalam pelaksanaan siklus II
kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi.
a. Tahap Perencanaan Siklus II
Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) tentang tema Aku dan Teman Baru yang akan
dipelajari

dengan

permainan

kartu

bergambar,

menyusun

dan

mempersiapkan bahan ajar yang akan diajarkan, mempersiapkan lembar
observasi keterlaksanaan proses pembelajaran serta mempersiapkan hasil
observasi akhir siklus II.
Tabel 4.9
Jadwal Perencanaan (Siklus II)
No
1
2
3
3

Hari/tanggal
Senin
22 Januari 2018
Selasa
23 Januari 2018
Rabu
24 Januari 2018
Jum‟at
26 Januari 2018

Pertemuan

Materi

Pertemuan I

Bermain Mengenal Huruf

Pertemuan II
Pertemuan III
Pertemuan IV

Bermain Sambil Mengenal
Bilangan
Mengenal Bilangan Bersama
Teman Baru
Hasil Observasi Keterampilan
Membaca Siswa (Siklus I)

b. Tahap Pelaksanaan Siklus II
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun rancangan
yang

akan

dilaksanakan,

yaitu:
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menyusun

rencana

pelaksanaan

pembelajaran (RPP), tahap pelaksanaan siklus II. Pelaksanaan tindakan
penelitian dilakukan dalam tiga kali pertemuan pemberian tindakan, satu
kali pertemuan guru mengambil hasil observasi keterampilan membaca
siswa di akhir siklus IIuntuk mengukur keterampilan membaca siswa
selama proses pembelajaran yang dilakukan selama 2x35 menit atau 2 jam
pelajaran dengan temaAku dan Teman Baru.
Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran

tematik

dengan

menggunakan

permainan

kartu

bergambarsecara individu.
1) Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari Senin 22
Januari 2018 jam ke 3-4 pada pukul 08.25–09.35 WIB dan jam ke 7-8
pada pukul 11.15-12.25 WIB. Materi yang akan disampaikan adalah
Bermain Mengenal Huruf.
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa
dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas
untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru
memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa
menurut absen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum
memulai pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar
semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran
dan menginformasikan tentang tema yang akan diajarkan,
dilanjutkan dengan memberikan apersepsi melalui tanya jawab
yang berkaitan dengan subtema yang akan diajarkan untuk
menggali

pengetahuan

awal

siswa

menyampaikan tujuan pembelajaran.
b) Kegiatan inti
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dan

setelah

itu

guru

(1) Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca cerita atau
manfaat permainan kartu bergambar ataupun menampilkan
berita gambar/foto tentang teman baru. Siswa mengamati
gambartentangsubtema bermain mengenal huruf.
(2) Guru memberikan kesempatan beberapa saat kepada siswa
untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan
stimulus tadi.
(3) Guru meminta siswa untuk membaca materi secara individual,
berdasarkan stimulus permainan kartu bergambar yang telah
diajarkan sebelumnya tentang subtema bermain mengenal
huruf.
(4) Guru menentukan argumen dan klarifikasi tentang teks yang
sudah dibaca siswa (melalui penerapan permainan kartu
bergambar baik secara individual,kelompokdan klasikal).
(5) Guru mengaitkan kegiatan permainan kartu bergambar ini
dengan judul tema Aku dan Teman Baru dengan subtema
bermain

mengenal

huruf.Guru

memberikan

beberapa

pertanyaan dan permasalahan untuk menstimulus ketertarikan
siswa tentang topik Aku dan Teman Baru.
(6) Guru meminta siswa mengamati beberapa gambar kegiatan
subtema bermain mengenal huruf.
(7) Guru meminta siswa

menjelaskan kembali

hasil

dari

permainan kartu bergambar tentang materi yang diberikan.
(8) Guru menjelaskan kembali materi permainan kartu bergambar
yang telah dijelaskan masing-masing siswa.
(9) Guru memberi kesempatan pada siswa berkenaan materi yang
belum mereka pahami dengan menggunakan permainan kartu
bergambar ini.
c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama sama, selanjutnya guru memberikan
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penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan I, siswa sudahmenanggapi dan
berupaya untuk membaca bacaan yang diperintahkan guru untuk
membacanya.Hanya sebagian kecil siswa yang terlihat bingung dan
susah untuk membaca dengan lancar materi yang diperintahkan
guru untuk masing-masing siswa membaca nya di depan kelas.
2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada hari Selasa 16
Januari 2018 jam ke 1-2 pada pukul 07.15-08.25 WIB dan jam ke 7-8
pada pukul 11.15-12.25 WIB. Materi yang akan disampaikan adalah
Bermain Sambil Mengenal Bilangan.
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa
dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas
untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru
memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa
menurut absen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum
memulai pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar
semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran
dan menginformasikan tentang tema yang akan diajarkan,
dilanjutkan dengan memberikan apersepsi melalui tanya jawab
yang berkaitan dengan subtema yang akan diajarkan untuk
menggali

pengetahuan

awal

siswa

dan

setelah

itu

guru

menyampaikan tujuan pembelajaran.
b) Kegiatan inti
(1) Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca cerita atau
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manfaat permainan kartu bergambar ataupun menampilkan
berita gambar/foto tentang teman baru. Siswa mengamati
gambartentangsubtema bermain sambil mengenal bilangan.
(2) Guru memberikan kesempatan beberapa saat kepada siswa
untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan
stimulus tadi.
(3) Guru meminta siswa untuk membaca materi secara individual,
berdasarkan stimulus permainan kartu bergambar yang telah
diajarkan sebelumnya tentang tentang subtema bermain sambil
mengenal bilangan.
(4) Guru menentukan argumen dan klarifikasi tentang teks yang
sudah dibaca siswa (melalui penerapan permainan kartu
bergambar baik secara individual,kelompokdan klasikal).
(5) Guru mengaitkan kegiatan permanan kartu bergambar ini
dengan judul tema Aku dan Teman Baru dengan tentang
subtema bermain sambil mengenal bilangan.Guru memberikan
beberapa pertanyaan dan permasalahan untuk menstimulus
ketertarikan siswa tentang topik Aku dan Teman Baru.
(6) Guru meminta siswa mengamati beberapa gambar kegiatan
tentang subtema bermain sambil mengenal bilangan.
(7) Guru

meminta siswa

menjelaskan kembali

hasil

dari

permainan kartu bergambar tentang materi yang diberikan.
(8) Guru menjelaskan kembali materi permainan kartu bergambar
yang telah dijelaskan masing-masing siswa.
(9) Guru memberi kesempatan pada siswa berkenaan materi yang
belum mereka pahami dengan menggunakan permainan kartu
bergambar ini.
c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
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pulang guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan II, siswa sudahmenanggapi dan
berupaya untuk membaca bacaan yang diperintahkan guru untuk
membacanya.Sebagian siswa sudah membaca dengan lancar materi
yang diperintahkan guru untuk masing-masing siswa membaca nya
di depan kelas.
3) Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus II dilaksanakan pada hari Rabu 17
Januari 2018 jam ke 1-3 pada pukul 07.15-09.00 WIB dan Kamis 18
Januari 2018 jam ke 5-6 pada pukul 09.50-11.00 WIB. Materi yang
akan disampaikan adalah subtema Mengenal Bilangan Bersama
Teman Baru.
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa
dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas
untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Guru
memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa
menurut absen dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Sebelum
memulai pembelajaran guru memberi motivasi kepada siswa agar
semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Selanjutnya guru mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan
pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru membuka pelajaran
dan menginformasikan tentang tema yang akan diajarkan,
dilanjutkan dengan memberikan apersepsi melalui tanya jawab
yang berkaitan dengan subtema yang akan dijarkan untuk menggali
pengetahuan awal siswa dan setelah itu guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
b) Kegiatan inti
(1) Guru melontarkan stimulus dengan cara membaca cerita atau

lxx

manfaat permainan kartu bergambar ataupun menampilkan
berita gambar/foto tentang teman baru. Siswa mengamati
gambartentangsubtema mengenal bilangan bersama teman
baru.
(2) Guru memberikan kesempatan beberapa saat kepada siswa
untuk berdialog sendiri atau sesama teman sehubungan dengan
stimulus tadi.
(3) Gurumeminta siswa untuk membaca materi secara individual,
berdasarkan stimulus permainan kartu bergambar yang telah
diajarkan sebelumnya tentang subtema mengenal bilangan
bersama teman baru.
(4) Guru menentukan argumen dan klarifikasi tentang teks yang
sudah dibaca siswa (melalui penerapan permainan kartu
bergambar baik secara individual,kelompokdan klasikal).
(5) Guru mengaitkan kegiatan permanan kartu bergmabar ini
dengan judul tema Aku dan Teman Baru dengan subtema
mengenal bilangan bersama teman baru.Guru memberikan
beberapa pertanyaan dan permasalahan untuk menstimulus
ketertarikan siswa tentang topik Aku dan Teman Baru.
(6) Guru meminta siswa mengamati beberapa gambar kegiatan
subtema mengenal bilangan bersama teman baru.
(7) Guru

meminta siswa

menjelaskan kembali

hasil

dari

permainan kartu bergambar tentang materi yang diberikan.
(8) Guru menjelaskan kembali materi permainan kartu bergambar
yang telah dijelaskan masing-masing siswa.
(9) Guru memberi kesempatan pada siswa berkenaan materi yang
belum mereka pahami dengan menggunakan permainan kartu
bergambar ini.
c) Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama sama, selanjutnya guru memberikan
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penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang guru dan siswa berdoa bersama-sama dan guru mengucap
salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan
berlangsung pada pertemuan III, siswa sudahmenanggapi dan
berupaya untuk membaca bacaan yang diperintahkan guru untuk
membacanya.Sebagian besar siswa sudah membaca dengan lancar
materi yang diperintahkan guru untuk masing-masing siswa
membaca nya di depan kelas.
4) Pertemuan IV
Pertemuan IV pada siklus II dilaksanakan pada hari Jum‟at, 26
Januari 2018 jam ke 1-4 pada pukul 07.15-08.25 WIB. Pada
pertemuan ini guru mengadakan observasi untuk mengetahui tingkat
keterampilan membaca siswa.
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai dengan salam dan
doa. Selanjutnya guru menginformasikan bahwa akan dilaksanakan
tes membaca secara individu untuk mengisi lembar observasi untuk
mengukur ketrampilan membaca siswa selama mengikuti proses
pembelajaran.
b) Kegiatan inti
(1) Guru memberikan instruksi dan menjelaskan aturan permainan
kartu bergambar yang digunakan sebagai dasar pengisian hasil
observasi dalam mengukur ketrampilan membaca siswa di
akhir siklus II.
(2) Siswa bertugas menanggapi masalah perintah guru dan
mengerjakan tugas dalam permaian kartu bergambar untuk
mempermudah cara mereka membaca dan mengenali huruf.
(3) Siswa membaca materi yang telah ditentukan oleh guru
c) Penutup
Guru memberi instruksi kepada siswa untuk mengumpulkan
hasil observasi dengan tertib dan guru menutup pelajaran.
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c. Hasil Observasi Siklus II
Hasil yang diperoleh pada akhir siklus II, keterampilan membaca
siswa lebih baik dibandingkan pada siklus I.Keterampilan membaca siswa
pada setiap pertemuan di siklus II dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.
Tabel 4.10
KeterampilanMembaca Siswa dengan Permainan Kartu Bergambar
(Siklus II)
Skor
RataKriteria
Keterampilan
No
Nama
Rata
Keterampilan
Membaca
Skor
Membaca
P1
P2
P3
1 Alfio Nanda
3
4
4
3.7
Tinggi
2 Anjar Kartana Maulana
3
4
4
3.7
Tinggi
3 Aril Anugrah
2
3
3
2.7
Sedang
4 Denis Erlangga
3
4
4
3.7
Tinggi
5 Desti Maharani Putri
4
4
4
4.0
Tinggi
6 Exel Anugrah Ramadhan
3
3
3
3.0
Sedang
7 Kamelia Nazifa
3
4
4
3.7
Tinggi
8 Kesya Yuana Putri Anada
3
3
4
3.3
Sedang
9 Krisna Mailani Syah
4
4
4
4.0
Tinggi
10 M. Nabil Farasya
3
4
4
3.7
Tinggi
11 M. Rashid Romadhon
3
4
4
3.7
Tinggi
12 Marsya Aulia Putri
4
4
4
4.0
Tinggi
13 Mas Ayu Nurjannah
4
4
4
4.0
Tinggi
14 Maulana Arya Sheva
3
4
4
3.7
Tinggi
15 Nadia Yuhanna Shavirra
3
4
4
3.7
Tinggi
16 Naufal Fathoni
3
3
3
3.0
Sedang
17 Naufal Zaidan
4
4
4
4.0
Tinggi
18 Putri Salawati
3
4
4
3.7
Tinggi
19 Refan Radditya Ramadhan
3
3
3
3.0
Sedang
20 Ridho lillahulalamin
3
4
4
3.7
Tinggi
21 Riski Dwi Anada
3
4
4
3.7
Tinggi
22 Rocie Fahira Kasih
3
3
3
3.0
Sedang
23 Salsabila Nuri Az Zahra
3
3
4
3.3
Sedang
24 Sawal Ludin
3
4
4
3.7
Tinggi
Jumlah
76
89
91 85,33
Tinggi
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Rata-rata skor

3,17 3,71 3,79

3,6

Berdasarkan tabel 4.10, hasil keterampilan membaca siswa di akhir
siklus II dengan tema Aku dan Teman Baru dengan menggunakan
permainan kartu bergambar, keterampilan membaca siswa sudah berada
pada kategori „‟tinggi„‟ yaitu dengan skor total rata-ratanya 3,6. Sebanyak
7 siswa keterampilan membacanya sedang, dan sebanyak 17 siswa
keterampilan membacanya sudah tinggi.
Tabel 4.11
Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa dengan Menggunakan Permainan
Kartu Bergambar (Siklus II)
No
1.
2.

3.

4.

5.

Skor Penilaian

Indikator yang diamati
Siswa antusias belajar dengan
permainan kartu bergambar
Siswa aktif berdialog dengan
temannya berkaitan dengan
materi yang dibahas.
Siswa aktif mencari argumen
berkenaan dengan permainan
kartu
bergambar
yang
disampaikan oleh guru.
Siswa mampu mengemukakan
argumen yang didapat dari hasil
dialog dengan temannya.
Siswa
mampu
menjawab
pertanyaan yang diberikan oleh
guru yang berkaitan dengan
materi
Jumlah
Rata-Rata (%)
Rata-Rata Keseluruhan (%)

Keterangan:
1 : Sangat Rendah
2 : Rendah
3 : Sedang
4 : Tinggi

P1
P2
P3
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Jumlah

RataRata %

P1

P2

P3

3

3

4

10

83.33

3

3

4

10

83.33

2

3

4

9

75.00

3

3

3

9

75.00

3

4

4

11

91.67

14
70

16
80

19
95

49
81,67

: Pertemuan Pertama
: Pertemuan Kedua
: Pertemuan Ketiga

Berdasarkan tabel 4.11dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dalam
proses pembelajaran tematik dengan menggunakan

permainan kartu

bergambar sudah mengalami peningkatan dari siklus I.Hal ini dapat
dibuktikan persentase rata-rata siklus II sebesar 81,67% sudah mengalami
peningkatandari siklus I yaitu persentase rata-rata nya sebesar 60%. Upaya
peningkatan aktivitas belajar siswa sudah dapat terlihat walaupun secara
keseluruhan belum memuaskan, masih terdapat beberapa kekurangan.Siswa
sudah mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru yang berkaitan
dengan materi, akan tetapi masih ada beberapa siswa yang belum aktif
mencari argumen berkenaan dengan permainan kartu bergambar dan belum
mampu mengemukakan argumen yang didapat dari hasil dialog dengan
temannya.
Tabel 4.12
Hasil Observasi Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan Permainan
Kartu Bergambar (Siklus II)
Skor Penilaian
RataNo
Kegiatan
Jumlah Rata
P1 P2 P3
%
Pendahuluan
3
3
4
10
83.33
A 1.Menjelaskan SK,KD,dan Indikator
2.Apersepsi yang dilakukan guru
3
4
4
11
91.67
3.Penyampaian tujuan pembelajaran
3
3
3
9
75.00
Kegiatan inti
1.Guru melontarkan stimulus dengan cara
membaca
cerita
atau
manfaat
4
4
4
12
100
permainan kartu bergambar ataupun
menampilkan berita gambar/Photo
2.Guru
memberikan
kesempatan
beberapa saat kepada siswa untuk
3
3
3
9
75
berdialog sendiri atau sesama teman
B
sehubungan dengan stimulus tadi.
3.Guru memimpin dialog terpimpin
melalui pertanyaan guru,baik secara 3
3
4
10
83.33
individual, kelompok maupun klasikal
4.Guru menentukan argumen dan
klarifikasi
pendirian
(melalui
4
4
4
12
100
pertanyaan
guru
dan
bersifat
individual,kelompok,dan klasikal).
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5.Guru mengamati dan menjelaskan
3
3
3
9
pembahasan atau pembuktian argumen.
6.Guru meminta siswa menjelaskan
kembali hasil dari permainan kartu
4
4
4
12
bergambar tentang materi yang
diberikan
7.Guru menjelaskan kembali materi
permainan kartu bergambar yang telah 4
4
4
12
dijelaskan masing-masing siswa.
8.Guru memberi kesempatan pada siswa
berkenaan materi yang belum mereka
4
4
4
12
pahamidengan
menggunakan
permainan kartu bergambar ini.
9.Guru menyimpulkan materi bersama4
4
4
12
sama siswa
10.Guru menutup permainan kartu
3
3
3
9
bergambar
Jumlah
45 46 48 139
86.5 88.5 92.3
Rata-Rata (%)
Rata-Rata Keseluruhan (%)
89,10
Keterangan:
1 : Kurang
P1
: Pertemuan Pertama
2 : Cukup
P2
: Pertemuan Kedua
3 : Baik
P3
: Pertemuan Ketiga
4 : Baik Sekali
Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa aktivitas guru pada
proses pembelajaran tematikpada siklus II mengalami peningkatan dalam
menciptakan suasana belajar yang dapat mengaktifkan siswa, hal ini dapat
dilihat dari persentase setiap itemnya. Hal ini terlihat dari persentase Siklus I
sebesar 75,00%meningkat pesat di Siklus II menjadi 89,10%. Guru sudah
mengajar dengan baik sesuai dengan tahapan pembelajaran permainan kartu
bergambar.
a. Tahap Ref
d. Tahap Refleksi
Tahapan refleksi dilakukan setelah melewati tahap pelaksanaan
tindakan dan tahap observasi. Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tindakan yang dilakukan pada siklus II sudah
mengalami peningkatan dari siklus I. Pada akhir Siklus IIaktivitas
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75

100

100

100

100
75

belajarsiswa menggunakan permainan kartu bergambar telah memenuhi
indikator yang telah ditetapkan. Setelah peneliti dan guru berkolaborasi
berdiskusi dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari kegiatan
pelaksanaan tindakan dan observasi, diketahui keterampilan membaca
siswa pada siklus II sudah dalam kategori tinggi, yaitu mencapai skor
rata-rata3,6.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut, penelitian pada siklus
IIdikatakan sudah berhasil karena sudah memenuhi indikator keberhasilan
tindakan yang telah ditetapkan, yaitu adanya peningkatan aktivitas belajar
siswa daripersentase rata-rata keseluruhan sebesar 60,00% pada siklus I
menjadi 81,67% pada siklus II.Selain itu peningkatan aktivitas guru dalam
menggunakan

permainan

kartu

bergambar

untuk

meningkatkan

keterampilan membaca siswa dari daripersentase rata-rata keseluruhan
sebesar 75,00% pada siklus I menjadi 89,10% pada siklus II.
Hasil observasi keterampilan membaca siswa dalam proses
pembelajaranmenggunakan permainan kartu bergambar pada akhir siklus
II tentang tema Aku dan Teman Baru sudah mengalami peningkatan dari
kategori sedang dengan skor rata-rata 2,7 pada siklus I menjadi kategori
tinggi dengan skor rata-rata 3,6.Maka pemberian tindakan pada
penelitianini diakhiri pada siklus II.Peningkatan keterampilan membaca
setiap siswa dari Siklus I ke Siklus II dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut
ini.
Tabel 4.13
Hasil Observasi Keterampilan Membaca Siswa Pada Akhir Siklus I dan
Siklus II

No
1
2
3

Nama
Alfio Nanda
Anjar Kartana Maulana
Aril Anugrah

Hasil Observasi
Siklus I
Rata-Rata
Kriteria
Skor
2.7
Sedang
2.7
Sedang
2.3
Rendah
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Hasil Observasi
Siklus II
Rata-Rata
Kriteria
Skor
3.7
Tinggi
3.7
Tinggi
2.7
Sedang

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Denis Erlangga
Desti Maharani Putri
Exel Anugrah Ramadhan
Kamelia Nazifa
Kesya Yuana Putri Anada
Krisna Mailani Syah
M. Nabil Farasya
M. Rashid Romadhon
Marsya Aulia Putri
Mas Ayu Nurjannah
Maulana Arya Sheva
Nadia Yuhanna Shavirra
Naufal Fathoni
Naufal Zaidan
Putri Salawati
Refan Radditya Ramadhan
Ridho lillahulalamin
Riski Dwi Anada
Rocie Fahira Kasih
Salsabila Nuri Az Zahra
Sawal Ludin
Jumlah
Rata-rata skor

2.7
3.7
2.3
2.7
2.3
3.7
2.3
2.3
3.7
3.7
3.0
2.7
2.3
3.7
2.7
2.3
2.7
2.7
1.7
1.7
2.3
64,67
2,7

Sedang
Tinggi
Rendah
Sedang
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Rendah
Tinggi
Sedang
Rendah
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang

3.7
4.0
3.0
3.7
3.3
4.0
3.7
3.7
4.0
4.0
3.7
3.7
3.0
4.0
3.7
3.0
3.7
3.7
3.0
3.3
3.7
85,33
3,6

Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi

D. Analisis Data
Tahap analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, data tersebut
berupa hasil observasi keterampilan membaca siswa, hasil observasi aktivitas
belajar siswa, dan hasil observasi aktivitas mengajar guru. Hasil yang diperoleh
dari pengumpulan data dengan teknik observasi adalah sebagai berikut:
1.

Hasil observasi keterampilan membaca siswa pada siklus I diperoleh skor
rata-rata sebesar 2,7 dengan kategori sedang, dan pada siklus II diperoleh skor
rata-ratasebesar 3,6 dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukan adanya
peningkatan keterampilan membaca siswa dalam proses pembelajaran tematik
dengan menggunakan permainan kartu bergambar.
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2.

Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh rata-rata
persentase sebesar 60,00%, sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
persentase sebesar 81,67%. Hal ini menunjukan adanya peningkatan aktivitas
belajar siswa dalam proses pembelajaran tematik dengan menggunakan
permainan kartu bergambar.

3.

Hasil observasi aktivitas mengajar guru pada siklus I diperoleh rata-rata
persentase sebesar 75,00%, sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
persentase sebesar 89,10%. Hal ini pun menunjukan adanya peningkatan
kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga mampu meningkatkan
keterampilan membaca siswa.

E. Interprestasi Hasil Analisis Data
Dari hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa
pada pelaksanaan siklus I dari hasil observasi yang dilakukan selama proses
pembelajaran menunjukkan aktivitas belajar dan keterampilan membaca siswa
belum begitu optimal. Namun terjadi peningkatan pada aktivitas belajar dan
keterampilan membacasiswa setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus
II. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1.

Lembar Observasi
Lembar observasi digunakan sebagai pedoman bagi observer dalam
melakukan pengamatan terhadap keterampilan membaca siswa, aktivitas
belajar siswa dan aktivitas mengajar guru selama proses pembelajaran
berlangsung. Hasil yang diperoleh dari lembar observasi digunakan peneliti
dan observer sebagai bahan untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan
tindakan yang telah dilakukan dan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan
pada siklus selanjutnya. Hasil observasi yang diperoleh pada penelitian ini
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.14
Skor Keterampilan Membaca Siswa Kelas I B dengan Menggunakan
Permainan kartu Bergambar.
Tes Akhir
Skor
Kriteria
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Pra Siklus

2,2

Rendah

Siklus I

2,7

Sedang

Siklus II

3,6

Tinggi

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat adanya peningkatan skor
keterampilan membaca siswa dari skor awal ke siklus I ke siklus II dengan
peningkatan skor sebesar 0,5 (skor awal ke siklus 1) dan 0,9 (siklus 1 ke siklus
2). Peningkatan hasil observasi ini menunjukan tercapainya indikator
keberhasilan.

Skor Keterampilan Membaca
4

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Pra Siklus

Siklus 1

Siklus 2

Gambar 4.3Diagram Skor Keterampilan Membaca Siswa
Tabel 4.15
PersentaseAktivitas BelajarSiswa dengan Menggunakan Permainan Kartu
Bergambar.
Skor Aktivitas
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Rata-Rata
Siklus I

45%

65 %

70 %

60,00%

Siklus II

70%

80 %

95 %

81,67 %

Peningkatan

25 %

15 %

25 %

21,67 %

Berdasarkan tabel 4.15 terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa dari
siklus I ke siklus II dengan skor rata-rata peningkatan sebesar 21,67 %. Hal
ini menunjukkan bahwa pembelajaran tematik dengan menggunakan
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permainan kartu bergambar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas
I Bdi Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi selama proses pembelajaran.
Adapun persentase aktivitasbelajar siswa pada siklus I dan siklus II
disajikan pada diagram berikut:

100%
90%
80%
70%
60%

Pertemuan 1

50%

Pertemuan 2

40%

Pertemuan 3

30%
20%
10%
0%
Siklus 1

Siklus 2

Gambar 4.4Diagram Aktivitas Belajar Siswa
Permainan Kartu Bergambar

dengan Menggunakan

Sedangkan hasil observasi aktivitas mengajar guru yang diperoleh
pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.16
Persentase Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan Permainan Kartu
Bergambar
Skor Aktivitas
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Rata-Rata
Siklus I

65,4%

75,0%

84,6%

75,00 %

Siklus II

86,5%

88,5%

92,3%

89,10%

Peningkatan

21,1%

13,5%

7,7%

14,10%

Berdasarkan tabel 4.16 terjadi peningkatan mengajar guru dari siklus I
ke siklus II dengan skor rata-rata peningkatan sebesar 14,10%.Hal ini
menunjukkan bahwa guru mengalami perbaikan dalam menciptakan kegiatan
pembelajaran tematik dengan menggunakan permainan kartu bergambar
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sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas IV B
Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi.
Adapun persentase aktivitas mengajar guru pada siklus I dan siklus II
disajikan pada diagram berikut:

100%
90%
80%
70%
60%

Pertemuan 1

50%

Pertemuan 2

40%

Pertemuan 3

30%

20%
10%
0%
Siklus 1

Siklus 2

Gambar 4.5Diagram Aktivitas Mengajar Guru dengan Menggunakan
Permainan Kartu Bergambar.

F. Pembahasan
Dari hasil penelitian diatas, dapat terlihat hasil sebagai berikut :
1. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk
meningkatkan keterampilan membaca siswa menggunakan permainan kartu
bergambarpada kelas I B di Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi.
Pembelajaran pada penelitian ini sudah dilaksanakan dengan mengikuti
tahapan model pembelajaran menggunakan permainan kartu bergambar.
Tahapan-tahapan pembelajaran menggunakan permainan kartu bergambar ini
dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Kegiatan pembelajaran
dengan menerapkan permainan kartu bergambar ini telah menunjukkan hasil
yang cukup efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran tematik di kelas I B
Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi.Hal ini terlihat dari adanya
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peningkatan aktivitas belajar siswa dan guru dengan menggunakan permainan
kartu bergambar.
2. Selain itu dilihat dari hasil observasi selama penelitian di MI Salamah pada
kelas IB, terlihat sangat jelas bagaimana keterampilan membaca siswa sebelum
dan sesudah diterapkannya permainan kartu bergambarini. Seperti terlihat
bahwa keterampilan membaca siswa meningkat dari pra siklus ke siklus I dan
dari siklus I ke siklus II, hasil aktivitas belajar siswa pada siklus I mencapai
60,00% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 81,67%. Sejalan
dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan permainan
kartu bergambar, hal serupa terjadi pada tes keterampilan membaca siswa. Hal
ini terbukti berdasarkan hasil tes keterampilan membacasiswa diakhir siklus I
diperoleh skor rata-rata sebesar 2,7 dengan kategori sedang dan skor
keterampilan membaca siswa meningkat di akhir siklus II menjadi 3,6 dengan
kategoritinggi.Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan membaca siswa
disiklus I dan siklus II, keterampilan membaca siswa kelas I B Madrasah
Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi mengalami peningkatan pada setiap
indikatornya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan permainan kartu
bergambar dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa kelasI B
Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi.
3. Adapun dampak yang diperoleh siswa dari diterapkannya permainan kartu
bergambaryaitu siswa yang semula tidak aktif dan malas mengikuti proses
pembelajaran kini sudah terlihat aktif saat pembelajaran tematik berlangsung,
siswa yang jarang bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru kini sudah
berani untuk bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru,
siswa yang semula malas dalam melakukan pengamatan dan penyelidikan akan
materi pembelajaran kini sudah mulai terbiasa untuk melakukan pengamatan
dan penyelidikan dengan baik, siswa kini aktif dalam menyelesaikan soal-soal
dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran, dan siswa yang semula takut
bahkan malu-malu saat disuruh mempersentasikan hasil diskusi kelompok
maupun

individunya

mempersentasikan

kini

hasil

sudah

berani

jawabannya.
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dan

percaya

Penggunaan

diri

permainan

dalam
kartu

bergambarini dapat mengoptimalkan pembelajaran tematik di kelas I B MI
Salamah Kota Jambi.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa
penerapan permainan kartu bergambar dapat meningkatkan keterampilan
membaca siswa. Bila dilihat skor rata-rata hasil tes siklus I 2,7 dengan kriteria
sedang. Sedangkan untuk siklus II dilaksanakan kembali berdasarkan hasil
refleksi siklus sebelumnya maka didapat skor rata-rata 3,6 dengan kriteria
tinggi. Pada penerapan permainan kartu bergambar ini ada peningkatan skor
keterampilan membaca siswa dari skor awal ke siklus I ke siklus II dengan
peningkatan skor sebesar 0,5 (skor awal ke siklus 1) dan 0,9 (siklus 1 ke
siklus 2).
Berdasarkan hasil observasi, juga terjadi peningkatan aktivitas belajar
siswa dari siklus I ke siklus II dengan skor rata-rata peningkatan sebesar
21,67 %. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tematik dengan
menggunakan permainan kartu bergambar dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa kelas I B di Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi selama
proses pembelajaran. Selain itu juga terjadi peningkatan mengajar guru dari
siklus I ke siklus II dengan skor rata-rata peningkatan sebesar 14,10 %. Hal
ini menunjukkan bahwa guru mengalami perbaikan dalam menciptakan
kegiatan pembelajaran tematik dengan menggunakan permainan kartu
bergambar sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa
kelas I B Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi.

B. Saran
Melalui skripsi ini ada beberapa saran dan masukan yang ingin
peneliti berikan kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk Madrasah
Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi dalam meningkatkan keterampilan membaca
siswa dan kompetensi guru yang ada antara lain:
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1. Kepada Guru. Guru hendaknya memahami pentingnya perbaikan proses
pembelajaran, penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan mutu
pembelajaran, salah satunya guru memahami tentang penerapan permainan
kartu bergambar untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa.
2. Kepada Madrasah Ibtidaiyah Salamah Kota Jambi. Hendaknya hasil
penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan media
pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa yang ada
di madrasah tersebut.
3. Kepada para pembaca. Harapan peneliti hasil dari Skripsi Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) ini dapat dijadikan acuan dalam meneliti tentang
meningkatkan keterampilan membaca siswa pada substansi yang berbeda
pada penelitian pembaca selanjutnya.
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SILABUS PEMBELAJARAN

Tema 1

: Dirik

Alokasi Waktu : 104 jam pelajaran
Kompetensi
Dasar yang Akan
Dicapai

Pembelajaran

Materi Pokok

Subtema 1: Aku dan Teman Baruku
(26 jam pelajaran)
Bertanya jawab mengenai
pentingnya berpamitan kepada
orang tua sebelum berangkat ke
sekolah (berpikir kritis)
Bertanya jawab mengenai
pentingnya memberi salam (berpikir
kritis)

PPKn KD 1.2
PPKn KD 2.2
PPKn KD 3.2
PPKn KD 4.2

Tata tertib/aturan di
rumah

Menyanyikan lagu yang bertema
perkenalan dengan teman baru

SBdP KD 3.2
SBdP KD 4.2

Elemen musik

Melakukan permainan untuk
berkenalan dengan teman baru
(permainan melompat, permainan
tebak suara teman dengan mata
tertutup) (komunikasi)

PJOK KD 3.1
PJOK KD 4.1
BI KD 3.9
BI KD 4.9

Gerak Lokomotor
Persiapan mengenal
huruf untuk membaca dan
menulis permulaan

Menyanyikan lagu bertema teman
baru untuk mengenal warna suara

SBdP KD 3.2
SBdP KD 4.2

Elemen musik

Mempraktikkan gerak berjalan satu
arah
Berkenalan dengan teman melalui
permainan yang menggunakan
gerakan berjalan satu arah
(komunikasi)

PJOK KD 3.1
PJOK KD 4.1

Gerak Lokomotor

Menyanyikan lagu yang bertema
mengenal huruf (misalnya lagu a, b,

SBdP KD 3.2
SBdP KD 4.2

Elemen musik
Lambang bunyi vokal dan
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Kompetensi
Dasar yang Akan
Dicapai
BI KD 3.3
BI KD 4.3

Pembelajaran
c)

Materi Pokok
konsonan

Melakukan permainan untuk
mengenal huruf vokal (misalnya
permainan menggunakan kartu
nama, menyusun nama dengan
kartu huruf, bermain tebak nama)
(kolaborasi)

BI KD 3.3
BI KD 4.3

Lambang bunyi vokal dan
konsonan

Melakukan permainan untuk
mengenal huruf konsonan (misalnya
permainan menggunakan kartu
nama, menyusun nama dengan
kartu huruf, bermain tebak nama)
(kolaborasi)

BI KD 3.3
BI KD 4.3

Lambang bunyi vokal dan
konsonan

Melakukan permainan untuk
membilang bilangan cacah 0 – 10
Menulis lambang bilangan cacah 0 –
10 melalui permainan

MAT KD 3.1
MAT KD 4.1
MAT KD 3.2
MAT KD 4.2

Bilangan cacah
Lambang Bilangan

Bertanya jawab tentang pentingnya
mematuhi aturan di rumah (misalnya
sebelum berangkat sekolah
sebaiknya sarapan, waktu yang
sesuai untuk tidur malam dan
bangun pagi) (berpikir kritis)

PPKn KD 1.2
PPKn KD 2.2
PPKn KD 3.2
PPKn KD 4.2

Tata tertib/aturan di
rumah

Menyanyikan lagu tentang anggota
tubuh (misalnya, lagu Dua Mata
Saya)

SBdP KD 3.2
SBdP KD 4.2

Elemen musik

Melakukan permainan untuk
mengenal kosakata yang berkaitan
dengan anggota tubuh (misalnya
permainan kartu anggota tubuh)
(komunikasi)
Membaca teks tentang anggota
tubuh

BI KD 3.4
BI KD 4.4

Kosakata tentang
anggota tubuh dan panca
indera serta
perawatannya

Subtema 2: Tubuhku
(26 jam pelajaran)
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Kompetensi
Dasar yang Akan
Dicapai

Pembelajaran

Materi Pokok

Membaca teks tentang cara
menjaga anggota tubuh
Melakukan permainan untuk
mengenal panca indera (kolaborasi)
Membaca kegunaan panca indera
pada buku siswa

Bercerita kepada teman tentang
kegunaan panca indera (komunikasi)
Bermain sambil mengenal lambang
bilangan (komunikasi)
Membilang 1 -10 dengan jari
(komunikasi)
Membaca lambang bilangan

MAT KD 3.2
MAT KD 4.2

Bilangan cacah
Lambang bilangan

Menari bersama teman bebas
menciptakan/mengkreasikan
gerakan masing-masing asal sesuai
dengan irama lagu/hitungan yang
ada di alat musik/musik yang sedang
didengarkan (kreatif)

SBdP KD 3.3
SBdP KD 4.3

Gerak anggota tubuh
melalui tari
Elemen Musik

Berolahraga dengan menjaga sikap
tubuh (duduk, membaca, berdiri,
jalan), dan bergerak secara lentur
serta seimbang

PJOK KD 3.4
PJOK KD 4.4

Sikap tubuh (duduk,
membaca, berdiri, jalan)

Subtema 3: Aku Merawat Tubuhku
(26 jam pelajaran)
Menemukan informasi cara merawat
tubuh (berpikir kreatif)
Mempraktikkan cara merawat tubuh
(cara menggosok gigi, cara mencuci
tangan, cara mandi dan keramas)
Mendengarkan cerita mengenai cara
menjaga kebersihan tubuh dan
pakaian
Menyusun cara merawat tubuh
berdasarkan gambar perawatan
tubuh (kolaborasi)
Bermain peran dengan
menggunakan kosakata cara

xci

BI KD 3.4
BI KD 4.4

Kosakata tentang anggota
tubuh dan panca indera
serta perawatannya

Kompetensi
Dasar yang Akan
Dicapai

Pembelajaran

Materi Pokok

memelihara kesehatan (kolaborasi,
komunikasi)
Mempraktikkan kegiatan persiapan
menulis permulaan meliputi cara
duduk, cara memegang pensil, dan
cara meletakkan buku
Mempraktikkan mengatur jarak mata
dengan media menulis dan
mengatur pencahayaan saat menulis

BI KD 3.2
BI KD 4.2
PJOK KD 3.4
PJOK KD 4.4

Menulis permulaan
Sikap tubuh (duduk,
membaca, berdiri, jalan)

Membandingkan banyak benda yang
digunakan untuk merawat tubuh
(berpikir kreatif)
Membandingkan dan mengurutkan
dua bilangan menggunakan benda
konkret

MAT KD 3.3
MAT KD 4.3

Membandingkan dan
mengurutkan banyak
benda

Menyiapkan pewarna (misalnya cat
air) sebagai bahan untuk membuat
finger painting
Membuat karya finger painting
tentang merawat tubuh (kreatif)

SBdP KD 3.1
SBdP KD 4.1

Karya ekspresi dua dan
tiga dimensi

Baris berbaris agar dapat
mempraktikkan sikap berdiri secara
lentur dan seimbang

PJOK KD 3.4
PJOK KD 4.4

Sikap tubuh (duduk,
membaca, berdiri, jalan)

Menceritakan pengalaman
melakukan kegiatan bersama
anggota keluarga di rumah
(komunikasi)
Menceritakan ciri khas anggota
keluarga (komunikasi)

PPKn KD 1.3
PPKn KD 2.3
PPKn KD 3.3
PPKn KD 4.3

Keberagaman
karakteristik individu di
rumah

Mempraktikan penggunaan huruf
vokal melalui permainan (misalnya
membentuk huruf vokal dengan
berjalan satu arah)

BI KD 3.3
BI KD 4.3

Lambang bunyi vokal dan
konsonan

Subtema 4 : Aku Istimewa
(26 jam pelajaran)
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Kompetensi
Dasar yang Akan
Dicapai

Pembelajaran

Materi Pokok

Mempraktikkan penggunaan huruf
konsonan melalui permainan
(misalnya memindahkan huruf
konsonan melalui balok
keseimbangan) (kreatif)
Menyusun huruf menjadi kata yang
berhubungan dengan ciri khas siswa
(misalya rambut lurus, rambut
keriting, memakai kaca mata)
Membaca puisi tentang
keistimewaan siswa

BI KD 3.11
BI KD 4.11

Puisi anak/syair lagu

Menghitung banyak objek yang
digabung dari dua kelompok untuk
mengenal penjumlahan
1–
10
Menyelesaikan soal cerita
penjumlahan

MAT KD 3.4
MAT KD 4.4

Penjumlahan bilangan
cacah

Membuat hiasan pensil dari boneka
kulit jagung (kreatif)
Membuat gantungan kunci boneka
kulit jagung (kreatif)

SBdP KD 3.4
SBdP KD 4.4

Karya dari bahan alam

Mengetahui,

......, ........................ 20 .....

Kelapa Sekolah

Guru kelas

( ___________________ )

( ___________________ )
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KURIKULUM 20
Perangkat Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

TEMA 1 : DIRIKU
Nama Sekolah

: MI SALAMAH

Kelas / Semester

: I (Satu) / 1

Nama Guru

: ASIAWATI

NIP / NIK

: _______________________________
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

A.

Satuan Pendidikan

: _________________________________

Kelas / Semester

: I (Satu) / 1

Tema 1

: Diriku

Sub Tema 1

: Aku dan Teman Baru

Pembelajaran

: 1

Alokasi Waktu

: 1 x Pertemuan (6 x 35 menit)

KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru
KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar,
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda
yang dijumpainya di rumah, sekolah
KI 4 : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis
dan sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia

B.

KOMPETENSI DASAR (KD) & INDIKATOR
Bahasa Indonesia
Kompetensi Dasar (KD) :
3.4. Mengenal teks cerita diri/personal tentang keluarga secara mandiri
dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian
4.4. Menyampaikan teks cerita diri/personal tentang keluarga secara
mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan
kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian
Indikator :


Mengidentifikasi cara cara memperkenalkan diri
xcv



Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap



Memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama panggilan



Menyebutkan nama temannya

PPKn
Kompetensi Dasar (KD) :
3.2. Mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan seharihari di rumah dan di sekolah
4.2. Melaksanakan tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan
sehari-hari di rumah dan di sekolah
Indikator :


Mengidentifikasi aturan permainan di sekolah



Menjalankan peraturan pada permainan di sekolah

PJOK
Kompetensi Dasar (KD) :
3.3

Mengetahui konsep gerak dasar manipulatif sesuai dengan dimensi
anggota tubuh yang digunakan, arah, ruang gerak, hubungan, dan
usaha, dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau permainan
tradisional.

4.3

Mempraktikkan pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan dimensi
anggota tubuh yang digunakan, arah, ruang gerak, hubungan, dan
usaha, dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau permainan
tradisional.

Indikator :


Mengidentifikasi gerakan melempar bola sebagai gerak manipulatif



Melakukan gerakan melempar bola



Melakukan gerakan menangkap bola

SBdP
Kompetensi Dasar (KD) :
3.1. Mengenal cara dan hasil karya seni ekspresi
4.1. Menggambar ekspresi dengan mengolah garis, warna dan bentuk
berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekitar
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Indikator :

C.



Mengidentifikasikan cara menghias kartu nama



Memberi hiasan pada kartu nama

TUJUAN PEMBELAJARAN
Teman Baru


Setelah mengikuti permainan lembar bola, siswa dapat memperkenalkan
diri dengan menyebutkan nama panggilan secara benar.



Dengan melakukan permainan siswa dapat menyebutkan nama lengkap
dengan benar.

Menghias Kartu Nama


E.

F.

G.

Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menghias kartu
nama dengan rapi.

MATERI PEMBELAJARAN


Perkenalan diri



Peraturan permainan



Permainan memperkenalkan diri



Gerakan melempar dan menangkap



Menghias gambar kartu nama



Lirik lagu “Siapa Namamu”

METODE PEMBELAJARAN


Pendekatan

: Saintifik



Metode

: Permainan/simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan
dan ceramah

KEGIATAN PEMBELAJARAN
Kegiatan
Pendahuluan

Deskripsi Kegiatan


Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa
berdo‟a menurut agama dan keyakinan masingxcvii

Alokasi
Waktu
10 menit

Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

masing.

Inti



Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar
kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi
dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran.



Menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu
tentang ”Aku dan Teman Baru”.



Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi
kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi,
mengomunikasikan dan menyimpulkan.

Teman Baru


Pada awal pelajaran, guru memperkenalkan diri
kepada siswa. (Mengasosiasi)



Guru meminta siswa membuka buku siswa hal. 1-3.
(Mengamati)



Guru menunjukkan cara berkenalan, seperti yang
dilakukan Edo dan Beni di buku siswa hal. 3.
(Mengekplorasi)



Siswa diajak untuk saling berkenalan melalui sebuah
permainan lempar bola dan guru menjelaskan aturan
bermainnya. (siswa diminta melingkar, boleh duduk
atau berdiri, dan guru mencontohkan cara melempar
dan menangkap bola dengan tepat). (Mengekplorasi)



Permainan dimulai dari guru dengan memperkenalkan diri, ”Selamat pagi, nama saya Ibu/ Bapak...
nama panjang.... biasa dipanggil Ibu/ Bapak....
kemudian, melempar bola pada salah satu siswa
(hindari pelemparan bola dengan keras)
(Mengekplorasi)



Siswa yang berhasil menangkap bola harus
menyebutkan nama lengkap dan nama panggil an.
Kemudian, dia melempar kepada teman lain. Teman
yang menangkap lemparan bola, menyebutkan nama
lengkap dan nama panggilan. (Mengekplorasi)



Setelah semua memperkenalkan diri, guru mengajak
siswa untuk bernyanyi sambil mengingat kembali
nama-nama teman di kelas. Guru bisa menggunakan
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lagu yang ada di buku siswa. (Mengkomunikasikan)
Lirik lagu “Siapa Namamu”
Ciptaan A.T. Mahmud
1 2 / 3 . / 3 4 / 5 ./
Sia pa kah na ma mu
5 4 / 3 . / 3 3 /1 . //
Na ma ku .............
(sebutkan nama anak)

Penutup



Siswa tetap berada pada posisi lingkaran. Guru
menyanyi sambil menepuk salah satu siswa, lalu siswa
itu menyebutkan namanya. Lalu siswa tersebut sambil
menyanyi “Siapakah Namamu” menepuk teman di
sebelahnya dan teman tersebut menyebutkan namanya
sambil mengikuti irama lagunya dan seterusnya.
(Mengkomunikasikan)



Kegiatan ditutup dengan diskusi pentingnya saling
mengenal, karena tak kenal maka tak sayang,
upayakan guru memberikan penguatan tentang
pentingnya saling mengenal. (Mengasosiasi)



Setelah diskusi tentang pentingnya saling mengenal,
guru menjelaskan bahwa untuk dapat mengenal nama
teman, kita bisa juga menggunakan kartu nama.
(Mengkomunikasikan)



Bersama-sama siswa membuat kesimpulan /
rangkuman hasil belajar selama sehari



Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari
(untuk mengetahui hasil ketercapaian materi)



Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran
yang telah diikuti.



Melakukan penilaian hasil belajar



Mengajak semua siswa berdo‟a menurut agama dan
keyakinan masing-masing (untuk mengakhiri kegiatan
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H.

SUMBER, ALAT DAN MEDIA PEMBELAJARAN


I.

Buku Siswa Tema : Diriku Kelas 1 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum
2014, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014).

PENILAIAN PEMBELAJARAN
1. Penilaian Sikap
No

Nama Siswa

1

Ekal

2

Aisy

3

Zidan

4

………

Perubahan Tingkah Laku
Bekerjasama
Disiplin
Percaya Diri
BT MT MB SM BT MT MB SM BT MT MB SM

Keterangan:
BT
: Belum Terlihat
MT
: Mulai Terlihat
MB : Mulai Berkembang
SM
: Sudah Membudaya
Berilah tanda centang () pada kolom yang sesuai
2. Penilaian Pengetahuan
Instrumen penilaian: tes tertulis (lembar kerja)
3. Penilaian Pengetahuan
a. Penilaian : Unjuk Kerja
Memperkenalkan diri lewat permainan
No

Kriteria

Baik Sekali 4

Baik 3

c

Cukup 2

Perlu Bimbingan 1

1.

Kemampuan
memperkenalkan diri

Siswa mampu
menyebutkan
nama panjang
dan nama
panggilan

Siswa mampu
menyebutkan
nama panjang

Siswa hanya
mampu
Menyebutkan
nama
panggilan

Siswa belum
mampu
memperkenalk
an diri

2.

Kemampuan
menjalankan
peraturan pada
permainan

Siswa mampu
melakukan
permainan
sesuai dengan
instruksi tanpa
pengarahan
ulang

Siswa mampu
melakukan
permainan
sesuai aturan
tetapi dengan
1 kali arahan
ulang

Siswa mampu
melakukan
permainan
sesuai aturan,
tetapi dengan
lebih dari 1
kali arahan
ulang

Siswa belum
mampu
melakukan
permainan
sesuai dengan
aturan

3.

Kemampuan
melakukan
gerakan
melempar dan
menangkap

Siswa mampu
melempar dan
menangkap bola
dengan akurat
(tidak pernah
meleset)

Siswa
melempar dan
menangkap
bola, tetapi 12 kali meleset

Siswa
melempar dan
menangkap
bola, tetapi
lebih dari 3
kali meleset

Siswa belum
mampu
melempar dan
menangkap
bola

Baik 3

Cukup 2

b. Penilaian : Unjuk Kerja
Rubrik Penilaian Membuat Kartu Nama
No

Kriteria

Baik Sekali 4

Perlu Bimbingan 1

1.

Komponen kartu Memenuhi 3
nama
komponen
(gambar/foto
diri, hiasan, dan
bentuk yang
unik)

Memenuhi 2
dari 3
komponen

Hanya
memnuhi 1
dari 3
komponen

Tidak
memenuhi 3
komponen

2.

Jumlah warna
yang digunakan

Menggunakan
3 warna

Menggunakan
2 warna

Menggunakan
1 warna

Menggunakan 4
warna atau
lebih

Mengetahui

......, ........................ 20 .....

Kepala Sekolah

Mahasiswa
ci

( ___________________ )

( Mar’Atun Nafisah)

NIP:

NIM:TPG141122
Guru kelas

(Asiawati.S.P.d i)
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